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HERGON NESROLUNUR SON P O S TA tlallon •lSdldüıı Halk bununla a-orur. 
S O N P O S TA Halkın kulatıdır: Halk bununla İf.İtir. 
SON POSTA Halkın dilidir: HaJk bununla aö ler, 

SON POSTA 
NJN 

TOMBALA 
HEDiYE 
Kuponu 

-6-

FIRKASININ YENİ LİSTF.SİNİ ALK 
llAYRETLE KAR ILIY ACAKSINIZ .. 

120 Milyon Pul Basılacak 

Damga Matbaasında 
Hazırlıklara Başlanıldı 

Posta pullarını 6aacalc olan Damga matbaası 
Htlkimet, timdiye kadar matbaası ressamı tarafından 

~ hariçte basılan posta pulları· Gazi Hz.nin portresinin yapıl-
(1\....,.,..,. tlflakatı( aşalula) nın artık memleketimizde bas- masana da başlanmıştır. Basıl· 

~-.ıaeldorf) canavarı den- tırılmasına karar verdi ve ma işine on güne kadar baş
~ a....ı llıetbur ( Peter Kurten) Damga matbaasını bu iıe lanacak, Hazirana kadar biti· 
~ k memur etti. rilerek tedavüle çıkarılacaktır:. 

emesi başladı. Peter, · Bu haber etrafında tabki- Muharrimiz Posta umum 
~ ~ ı~n alamıyacağı kadar kat yaptık, o··g~ rendik kı' Posta k' 1 --~~ bı h d B müdürü Yusuf Beye es ı pu • "~ca ...... d r ay uttur. eşinci umum müdürü Yusuf 8. bura· 
,..._ ~ • okuyunuz. Bu ada- ları sormu,, şu cevabı almış· 

lbuhakemesini, tafsilit ya gelmiş, tetkiklerine baıla- tır: 
Çe tefrik h ı· d mııtır. Damga matbaasında " - Eski puliarın kaldırıl-
ı. a a ın e neşre- ilk ağızda 120 milyon posta 

".._ pulu basılacaktır. Bunlar 19 maması lazımdır. Çünkü bun· 1 ~ ların burada basılmak suretile 
t llhlar Battaniye Ahyor çefit olacak, her birine ayrı taklit edilmelerine imkAn yok· 

~ ~lllir H fiat konacaktır. Bu pullarm 
~illa ' ( usust) - Biiyiik hepsinin üzerinde Gazi Hz.nio turYeni pulların kigıdında .e 
•~·:.,~ lniiesseselerinden biri portresi bulunacaktır. boyalarında bazı takyidat ya• 
~ İçiaa on bin battaniye al- ı Yusuf B. dün Damga mat- pdacakbr. En eski posta pul
' bir mllnakua aç- bauına aitmiş, müdtlr NUzhet lan da Damıa matbauında 

Beyle g6rUşmllftBr. Aynca buaJIBlfb.,. 

Müsttıkil namzet Galip 
Kemali Beg 

liğini koymıya karar vermiş 
değildir. 

Galip Kemali Bey ise .. 

Dün, bu milnasebetle Fener 
kaptanı Zeki Beyle görilftnk. 
Fener takımının mağlubiyeti 
sebebini, kendisine göre bize 
izah etmesini istedik. Zeki 8. 
diyor ki: 

"-Bu netice bize iki puYaD 
· liaybettfrimşfu.. lzmir seyaha• 

tinin bizde bırakbğı yorgun
luk tamamen zail olmadıiın

dandır ki takımımızın ahengi 
bu~ulmuştur. Hele kalecimizin J 
ani olarak dışarı gitmesi o J 
cihetten de bizi zayıf bırak- J 
mıştır. 

Mefsuh Serbes Fırkanın İs
tanbul merkezi erkanından ve 
eski aefirlerden Galip Kemali Bu sene, hiç ümit edilmiyen 
Bey lstanbuldan müstakil ola- takımlara mağlup olmak tali
rak namzetliğini koymıya ka- sizliği, bizi şampiyonluktan 
rar ~ermiştir. l uzaklaştırıyor. En kuvvetli ra-

. ~r muharririmiz dün ken- kibimizi bir defa yendik, bir 
dısıle görüşmüş, programını, defa da berabere kaldık. En 
~eb'uı intihap olunduğu tak- b"" .. k t hl"k · bu suretle 
dırde · teşrii hayatta yapmak uyu e ı eyı 
iated' .. · · 1 . ~tlaltığımız halde bugün bu 
-r- lg'l ış erı sormuş. .fU ceva- _ . . 
bı almıştır: va~ı~c~e duş~~mız, bıraz da 

(Devamı 7 inci sayfada) taluazlık eserıdır. 

Çıkınca ... -------- ------ _ ..... ~-----.----~----

j 
... 

Zeki B. 

Tireliler Yardım istiyorlar 
İzmir. (Hususi)- Son yağ

murlardan çok ziyan gören 
Tire köylüleri kendilerine yar
dım yapılması için Viliyete 
müracaat etmişlerdir. 

Müvezzi - Havadis... Yazıyor... Listeyi yazıyor, olanlarla olmıyaııları yazıyor! •• 
Namzetler - Gazeteci, ıazeteci... Buraya ıeL.. Gazeteci!.. Heyl. Gazeteci... Bu tanfL .• 

Guetecil.. 

1 
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·soN POSTA 

r Halkın ~esi ) DABILI B BBBl.BB Günün 
Müstakil Meb'us- .._ __________________________ ; 

lar Ve Halk Karagümrükte Posta Kolileri Bir Mesele Oldı1 Günün 

Tüccarlar Posta idare- Zahı,ta 
· Müddet Geçtiği 

Kayit için Müracaat 
ler Devam Ediyor 

Bu intihabatta ba:ıı tehir
lerden •6staldl proıramh 
meb'u• ~ıkacatı artık bir 
uuri malaakkakbr. Fakat 
Cetldllbız olarak hu ıp." 
... ıJ 1apalablleeeji .... 
alll7or. Soma Hallı F1r
baına meuup milntebilıtl 
aanilerill tle b.alua NJ 
Hrmemeel ihtimali, ....
zetUfl kopaalda lıopaa· 
........ ftlettlriyor. Dh 
.. INahb etrafında fikrini 
~-....- laalk, mateltel 
llr Mı kanaat ıenletml
JV ... ,... ld: 

Rlttl B. (Arnavutköy, tram
.., caddeli Kefifyan apart
.... 4) 

- lll9taldl fumıetlere ye 
..., ........ llmlll ftl'dır. Hallı 
mu. •lntelaibl MDilerinin 
banlara rey •ermeleri fırkanın 
anaYafık ıkmeaile pek lll 
mlmktındtır. Bummla wıcliste 
tenkit Ye murakabe fınab 
ftrilmif oluyor ki bu fırkanın 
htı.nO niyetini ıa.terir. 

• Vabu Ef. (Ankara caddesi 
H~) 

- Bunlara aklım yetmez 
kardefİm. 

• Telemak Ef. {Beyoğlu, Pan-
ıalb, Ferild5y caddeli 12) 

- Mecu.imizde m6atakil 
meb'mlar ela buhmmabdır. 
Premip n disiplin noldai na· 
1anndaa Halk fırkua mlnte-
hibi ..mlerinin ma.talrillere 
rey vermelDMİ icap edene de 
fırka reilİ amumİ8İDİn mllaa
duile mlntelübl uniler ....._ 
taldllue ele rey verebilir. .. 

NiJmd Bey ( Abaray, Hor
hor caddainde 2 ) 

- Mlntelübi UDilerin hepsi 
Halk Farkumdancbr. Möatwkil 
namzetler ba YUiyet Jra.......
da kazanamazlar. Eğer mtm-
tehibi ADİierin m8atakillere de 
yer ftl'IDe:Iİ fırkaca tanip edi-
lirse müstakillerden budan 
kazanabilirler. .. 

Seyfi B. ( Çarşamba, Sultan 
Selim caddesinde ) 

- Müstakil meb'uslara her
halde lüzum vardır. Halk Fır
kuımn müntehibi sanilerin 
Halk F arkası namzetlerine rey 
vermemesi prtsa o zaman 
mesele değiıir. Bence mftnte
hibi aaniler mftstakil namzet
lr.re de rey verebilirler. 

Şoförlerin intihabı 
Şoförler ce~iyeti idare heyeti 

intihabına dün bqlanmıtbr. Bu 
akşam bitecektir. 

Kanlı 
Ci~aget • • A • • Vak aları 

SJDden Şıkayetçıdırler Bir . Çocuk Yaralandı, Bir Kadının Etrafında 
Biribirini Yarahyan 
Adamlar Hastanede 
Peqembe sini, Karaglm

rlkte otuna ameledea b,.. 
Ef. bir inak~ y&ztlndea 
karıaa Kimile Hammm et IN
çağile ytıziinl ve liat dudap 
kesti. Kamile Hanımın Afıit 
ve ev sahipleri Münir Ef. ta
rafından da byu Ef. et tok
mağile başından ağır aurette 
yaral&Dlalfb. Mfiddeiumumilik 
l»a bldiae etrafmclald tahlrika. 
bm 1'itirmiftir. 

Sulh mahkemesinin m&zek
kereaile mevkuf bulunan Mtbıir 
Ef. ile yarah bulunan byaa Ef. 
nin suçlu oldukları tesbit edi
lerek evrak albncı mlistantik 
Sllreyya Beye verilmiştir. Mtı
nir ve byu Ef. ler hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 
Yaralılardan Kim ile H. Hase-

Namlanna iki · Ay 
Alamadıklannı 

Zarar Gören 

Evvel Gelen Kolileri 
iddia Eden Ve 
Tüccar Vardır .. 

TDccarlar bOyOk kolipo.t.allannı ,Omrllktea alabilmek için 
birçok mlfkil)lta uğruyordu. Bu mlfldlllb plermek ~n b&ynk 
kolilerin de poatahanelerce tenii tekli kabul eclilmit ve ba 
,eklin tatbikine batJanmlfb. · 

Bu ıekilde ttkcann işini bizzat takip ebne9i memnu oldu
tu için tüccarlar kolileri müvezzilerin ıetirmesine intizar etmek 
mecburiyetindedirler. Şimdiye kadar Poataneye ıeJen koliler 
binlere balif ohnuftur. MOYezailer lnuılann tenilae klfi 
ıelmemektedir. (2,5} ay enel gelmif olup ta bili teni edil· 
memit koliler olduğu söylenmektedir. 

Tüccarlar postaneyi zarar Ye ziyan iddiuile protesto 
etmiye hazırlanmaktadırlar. Alikadarlar Ticaret Odasına da 
müracaat etmitlerdir. Oda meseleyi lktısat Te Maliye Vekl
letlerine bildirecek, ttıccarlann postanede işlerini biuat takip 
etmelerine miiaaade olunmuuu iatiyecektir. 

Narh Yok Bir Memur 
ki nisa, lıyu Ef. de Cerrahpa- Belediye ihtikar Yapıl- Devlet Dairelerinde 
P baatanesine nakledilmişlerdir. madığı Kanaatindedir Kullanılmıyacak 

Atılan Çocuk 
Eyipte Bostan iskelesi civa

nnda bot bir anaya ablmıt 
15 g8nl8k bir kız çocuğu bu
lunmUflur. Çocuğa Abdullah 
kızı Hamide iami •erilmif, D .. 
rtıllcezeye g6nderilmiftir. 

Galatasaray Takımı Anka-
rayı Gidemiyor 

Bayram için Ankaraya cla
ftt edilmit olan Galatasaray 
takıma latanbulda ecnebi ta
lmnlarile maç yapacaia için 
anıajmandan sarfı nazar et
miftV. Buna mukabil imallb 
harbiye ve Gençlerbirliii Ve
fayı daftt etmifbr. 

Şehir KUtupanasi 
Hazırlana yor 

Beyazıtta Darillfllnana alt 
eski medrese binası belediyeye 
dewedilmif, dünden itibaren 
küttıpane yapılmak için keşfe 
bqlaDllllflır. Bu bina, &ılhıdeki 
dtikklnlar istimlak edilerek 
genifletilecek, büyük bir tehir 
kfitnpaneai haline konulacakbr. 
Şimdiden 30 bin cilt kitap 
lwrlanllllfbr. 

Kanun mucibince belediye, 
gıda maddelerinden ya1nız et 
ve ekmqe narh koyabilir. 
Onun için de kat'ı bir zaruret 
olmak llzımdır. Diier gıda 
maddelerine ancak tehir mec
lisinin kararile narh vazolu
nabilir. 

l.tanbul belediyesi pdilik 
yalmz ekmeje Ye .U.ite narh 
koymattur. Dip.. pla macl
dekwlnde ihtiklr yapalmaclıiı 
kanaatindedir. Binaenaleyh 
narh dflfilnmemektedir. Bir 
ıazete 23 kalem ııda maddeai 
tberine narh koaacaiam ve 
narhm her on bq glnde bir 
değitecetini yazmaktadır. Ba 
haber belediyenin 1 aydanberi 
her aym on betinde 23 kalem 
sıda madduinin muhtelif semt
lerdeki )lalettayin 6ç dnkkin
dan aldıjı fiatlerin vasatisini 
istatistik Umum Mildlrltlğtine 
bildirmit olmasından galettir. 
Yoksa bir narh meaelesi hiç 
mevzubahia deiiJdir. 

Tasfiye Talimatnamesi 
iskan itlerinin tasfiyesi hak

kındaki talimatname dün Da· 
biliye vekiletinden viliyete 
g6nderilmiştir. 

Posta ve Telgraf Umum Ml
dUrlllğii hesabına Paria Ali 
elektrika mektebinde tahsil 
ettirilen Emin B., latanbul fen 
mllfettiıi iken Adana fen DJ6 .. 
fettif liğine tayin edilmiş, fakat 
~ B. bu Yazifeyi kabal 
etmiycrek Adanaya sitmit •• 
istifa etmiftir. Dahiliye VekA· 
leti Emin Beyia hiçbir daire 
ft mOeueaede kullamlwama
Jam bir tamim ile clairelere 
bildirmiftir. ---Namzetlik Şayiaları 

Eabak Şehremini Cemil P .. 
.fle Dr. Abdullah Cevdet, ter-
~iye mlderriai lamail Halda, 
sabık latanbuJ meb'uıu Hay
dar Beylerin müstakil olarak 
namzetliklerini koyacaklann
dan bahsedilmipe de bu p· 
yialan bizzat tekzip etmif
lerdir. 

Tevkifane IUdOrD 
lstanbul tevkifane mtldlr

lüjilnii veklleten yapan Hakkı 
Bey OSktidar Tevkifane ml
dürllipne almarak yerine eski 
Sellnik temfane mlldilrlerin
den Meki Bey Yekileten tayia 
edilmiş Ye ite bqlamlfbr. 

Bir Dükkan, iki Ba
raka Yıkıldı 

Arapeamiinde Boihıea 80-

. .lapada oturan Hanna kapta-
nın 5 y ... ndald otla Sen... 
dnana dayu Wun.. ltir tle
jirmen taıı llzerine çalap •J· 
narken kocaman tq dewilmif 
ve çocuk tqın altında kalarak 
batından ve vtıcudunun muh
telif yerlerindu ajır aarette ................ 

Çocuk &mitais bir Mide 
..ibneye kalclırdmlfbr. 

• Ortaklyde Huaa pftftın 
barakuından yanım çıkm ış 
Huan çavuıun ve llıaan Ağanın 
barakalan yandığı halde atet 
ıöndürülmüıtür. Beyoilunda 
Hiaavi Efendinin dtıkkinı da 
kısmen yanJlllfbr. 

• Taksim de Sıraservilerde 8 
numaralı eYde oturan Madam 
Jani dtın aabab daire.inde 
oturmakta iken ayni apar-
bmanda oturan Hariyaon 
isminde biri ansızın ve kapıyı 
çalmadan içeri girmiş, madama 
sarkıntılık etmiye baılamıf. 
Madam karakola iltica etmiftir. 

Gümrükte Hırsızlık 
BEŞ KlLO ÇAKMAK TAŞINI 
ÇAGANLAR ARANIYOR 

Geçenlerde ıl\mrllk idare
aiae a aandak içinde 150 kilo 
kadar çakmak taşı ıetirilmif, 
aonra bunun bq kilosunun 
ebik olduju s&"ülmlfttlr. 

Gllmrilk idaresi, bu ekıill· 
lik J• mal buraya ıetirilirken 
1olcla, yahut npura ylkludijl 
ecnebi limanında veya aiimrllk 
ambannda vukubulmq iddiua 
ihtimallerinden bahaetmektedir. 

idare bu hususta tahkikat 
yapmakta devam etmektedir. 

T-.Jann ıtımrllk ambanada 
çaluıchjl kabul edilecek oluna 
bu İfİ bamallann yapBUf 
olmua teklinde kabul etmek 
zarureti wardır. Çtbıka giimrtlk 
dahilinde elleri bot Ye kont· 
rot.uz olarak dolqan bu ha
mallar için aandddann içiaden 
avuçla tq alıp ceplerine dol
durmak iften ln1e dejildir. 

Halka arzedilen (1,5} ~ 
yon Jirahk miktar ~ 
dolmUflur. Bankalara • 
den kayit ~n aynca 
mllracaat yapılmlf İM de 
ıeçtitindea reclclolunm~ 
Merkez Bankam için 
... heni& bir bbaa taJİll 
memiftir. 

Bu maelenin, oD bet 
,..ta · toplanacak olan 
mOeuialer toplantuaada 
dileceji •••aşılıyor. 

DarUlbedayi Davasa 
Halit Fahri Beyle V..ff 

Ye NiNlllr H. --· ___ _.,. 
tlayl ............ a ,..... 
Ja&ıclaıa tlola11 Udacl eua~ ..ti 
lu hakaret tlavuanm •11111":. 
••-'n• dla ... ae.·am e4i._.l"J:!'ll 
Muhakeme Halit Fabrl BeJil' 
aıda ipret edilen hadbe 
manlanndaa oldutu laa 
Şitli poli• •••kiince bası 
meleler cereyan ettitl h 
mOdafaaıına hiuaen Şlıll 
me•kJinden istenen malt 
heniz ee•ap plmemlftl. il 
keme 21 mayaaa tehir etlil.U. 

OarUlbedayi MDdOrl 
Ayni umanda tehir ~ 

aza11 olan Darillbedayl ~ 
Suphi Bey •on 't"Uifuiacl8a ...,... 
edecektir. 

Bir lngiliz Tayyaresi 
~ 

lnılllz ta11areeül Kinf. JI 
ukadqı Jone• Hlıull.ta.ÜD ~ 
tir aya rltluken E.ld .. lalr el......- ' 
tla mecburen yere inmlflerdit• 

Yunanh Talebeler Gidi,..-
Şehrimiaı ııiyant ... y.,;._ 

talelte kafi&-' ..... Y 

Pire1e dlMe.W-6. 

BmatlaW--hkta 
leri ......... Ta,,.,. 
bir ııiyafet Y.,.iftlr. .......-~11 

lıtufla m...ıeketler._ 
edecelıl...ur. 

Son Posia'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Müstakil Namzetler 

tf f l//J f ll/{{(I 

1 : Huan B. - Ay bu ıazeteler neler 
yazıyorlar?... Yirmi iki 1erdea müstakil nam
aetlik konabilİnDİf. 

2: Huan B. - Milntehibi aani Bey ... Beo 
latanbuldan namzetliğimi koyacağım.. . Müata· 
kil olarak... Bana rey verir misin? 

Müatelaibi aaai - Bir kere fırkaya damplı& 

3: F uka - Hasan Bey 1 Müstakil nam
zetliğini koymana müaaade ederiz amma fırka
nın aleyhinde hiçbir teJ J&pamamn, bizim 
talimahmaza rİ•yet eclenia. 

, 
4: Huan B. - Dar J6ıate bakaya•~ 

.. Miiatakil" ne demek, iyice aahyayım .. ~ 
takil, iatikWi olu tlemektlr... S. lill 
laepai de yanl11f 



Hergün 
11/J<ınga 
llıtiıaı; 
1"ürk Masonlugu 
lap.. M. ZEKERiYA 

~Yada, kıralı ve kıral 
l.tuaİ ~nı hayrette bırakan 
~,. ~çın koptu ve nasıl 
-~oldu? 
~ tahlil eden bir Fransız 
~ ı, ispanyada ihtililin 
~ak olmasına hayret 
~ k lizınıJ geldiğini aöy-

.., r •e diyor ki: 
~ l.panya Kırallıiı, kabili 
~olnuyaıı iki hatama ne-

ILL ~kmektedir. 
tl.a.~• yedi sene dikta· 
~ iktidar meYkiinde 

' D~tiirya eski fırka· 
w...~llbnı kınp dağıtmaya 
~ oldatmıu zannetti. 
~ alttan alta yeni cere-
1-. doğuyor, yeni birlqme-
~da ıeliyordu. 
~ Normal idareyi 
~ ıecikmit olmuacltr. 
~ Mne Primo de RiYera 
ln~Jl bot ve memleketi tet
~ bırakarak çekildiği za• 
~ Yerine geçen jeneral 
;;::rer evveli bir ıslahat pro
~· ı ilin etti. Fakat alb ay 
k..._~lr fey yapmadı. Sonra hn
~ tayin ettiği adamlar 

;::.ile meclisi doldurmak 
&..ı - Bu, siyaset oyununun 
~ini bilmemek ve inti-

Bta lta bitaraflığı tanımamaktı. 
'-bir . Yanlq siyaaetin neticesi 

iflia ve ihtilil oldu. 
Jt 

'-d. Da. gazetelerden biri, O ... 
~Azam Operatör M. Kemal 
ht Masonluk hakkında ga

"'lti. "'6lıim bir nutkunu net-

"1İL~t6r Kemal Bey bu 
~ Tllrk Muonluğunan 
tt tayine ve din, milliyet 
~ beynelmileliyet fikirlerile 
~ allka ve mtınuebetini 

l e çalışıyor. 

'-dir trk Maaonluğwnm ideali 
l'. ? Operatör Kemal Beye 
~' llleaaiıini halkın içtimai, 
1ııı1..: Ye ahllkl şahsiyetlerinin 

~Gne huretmektir. 
't , Muonluju miUiyetd 
~? Bu nutka g6re, hem s laeaı hayır. Çinici .. iua
~ teklmGltl mm:tarip bqeri
' laadeti gibi Asil bir gaye 
~ bir cemiyet miliyet-
N olamaz. Buna ıağmea 
~-- Muonluğu milliyet 

·~ kaybedemeL 

~~ Masonluğu dindar mı
~ Hem eYet, hem hayır. 
~ nutukta Maaonlar ne 
~ inanan, ne de Allaha 
-...= _eden kimseler olarak 
-~ektedir. 
'ft laaide Türk Muonlutu
~ Taziyeti tarih. değildir. 

1 tevap istiyebilir miyiz? 
~ ..._ Tork Muonluju mil
~? aıidir, beynelmileliyetçi 

2 - Türk Maaonluj'u din
lillladar, dejil midir ? 

.._- - .Tür~ Masonluğunua 
~ •cleali nedir ? 

llenemen Kaymakamı 
~· 18 (Hususi) - irtica 
~ tizerine vekllet em· 
'lllıııan Menemen kaymaS Cevdet B. hakkındaki 
~ Devlet Şüruı tarahndan 

01UUaıut men'i mahake
"-- .... .o.tir. 

~~-=-==--..-:::=2::S.=rfı~•==l~~ 
r-------------------------------~---------------------..!~;.__;._... __ ..;._.;.,_ ______ ~. 

Sözün Kısası 
Q 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Takdir eclibaek beteri bir &ifbr. 
Herkes takdir eclilmek Uter. Fakat bu, 

makul d•eceJI " _ _. tu'W. fv· 
dahdar. 

2 - Bir takdir t dere.ceye varınca 
midabene halini al~. Maaa aekaclar Jlkae
llrae müdalaenenin aeal ele obdar yilkaetir. 
o... 9rlt•medlti w tek blak yana, o . ................ 

Takdir Ve Müdalıene 

3- Fakat miidaheoe Ül•anı öldüriir. Bunun 
tuiriaclen kendilerini ancak pek mliateana 
plaaiyetler kurtarabilmiıtir. Takdir, !ltid 
Jq&taa Pne.t ziyuıaa 1bettzer. DerecMi 
llnwdaa fala plir-. 1abr .,. .,ı-.r. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

-Münderecahmızın çok-
lugundan dercedileme
miştir. -

Sokaktaki 
Cesetin 
Esrarı 

Dün sabah Karap.riJde 
Kariye boR.an Mkağıacl. kaldı· 
nmlar üatiinde yan çıplak bir 
caet l.UlunmUfbar. Cemedi ilk 
görenler poliM haber •ennİf" 
ler, ilk muayenede bu ada· 
mın talNuaca ile ~ 
imımm Çamur Şe.ket oldu
iu anlqW.U,br. Biru IOlml 

ela Şe.ketin. blaveci Allettia 
Mmiocle bir .dam hrafmclm 
nruldup • .,c1aa pkanl...-

~~~~ .. ~~~ .. ~.,~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!~~ .. "!' .............. ~., br. 

Meb'us İntihabı H. Fukasının Namzet Listesini 1 İzmirde Bir mı!:,!:: .. k~~ 
dik: 

Ne Zaman ? * ~ * Program iki ay kadar evveı Kara· 
Hayretlerle Karşılıgacaksınız gümrükte Kariye bostan ıo-

En Son ihtimallere Ba- Muharrir Zeynel Besim kapulaki (11) numaralı eye 

k lı N ti r_. Ankara, 19 (H.M.)- Çok menuk olarak verilen haberlere B S b J ·h y s dk b · d ih ı rsa amze er ~- glreı Halk Fırkumm meb'ua namzetleri listesi umumi bir • er es nti ap apı- ı ı a anım umiıı • . tiyar 
şambaya Neşredilecek hayretle karşılanacaktır. Yeni listedeki isimler ile eski meb'- lacağına Kani Olamıyor bir kadın tafmmıı, birkaç gftn 

uslar mukayese edildiği takdirde yapılan tebeddüllerin pek sonra da yine Sıdıka, Bahriye 
Ankara, 19 (H.M.) - Halk geoit olduğu görülecektir. İzmir, 19 (H.M.) - Hizmet ve Leman ismindeki genç kız-

fırkasmın tamamen bazırlanmıt Bqvekil ISmet Pqa ile Halk Fırkası Umumi Katibi Recep gazetesi başmuharriri Zeynel lar bu eve yerlqmişlerdir. 
olan meb'us namzetlerine ait Bey diln akpm Gazi Hz. tarafından kabul edildiler. Gazi Besim Bey Fırka namzetleri Fakat buraya bir takım ya• 
listesinin önllmüzdeki çarpm· Hz. nin yanında bir müddet kaldılar ve aynldıktan sonra da haricinde mtistakil ıneb'us seç- hancı erkeklerin girip çıkma· 
ba günü ilin edileceği en iyi haber alanlardan şu malumat tereşfnh etti: mek için yapılacak intihabın 1arı yllzünden ev sahibi kontu
kuvvetli bir ihtimaldir. Bu tak- - Başvekil ile Recep B. Gazi Hz. nin yanında Fırkanın serbes cereyan edeceğine kani ratı bozmak istemiş, muvaffak 
dirde Gazi Hazretlerinin be- tamamen haıırlanmlf olan namzet listesi etrafında görlişmiifler, değildir. olamamıştır. 
yannameleri de ayni gün liste aynca Gazinin beyannamesine ıtbla basıl etmişlerdir. Bununla beraber gazetesin- Evi tutan bByOk S.dıka 
ile beraber Defl'Olunacakbr. Diğer taraftan temin edildiğine göre, Gazi Hz. nin beyan- de bir program necrretmi•, bu Hanım kahveci Allettinin 

nameleri, Halk FırkUı nabıma seçilmiş olan müntehibi sanile- -r T 

Meb'us intihababna gelince, rin, reylerini tam bir aerheıti ile kullanacakları ve müstakil program dahilinde çalışacağını dostudur. Evvelki gece AJAet-
liste ile beyanname çarpmba namzetlere istedikleri aibi Na. J.verehilecekleri noktalarını ihtiva taahhüt ederek müstakillen tin sarhoş bir halde eve gelmiş. 
gilııll netredilcliji takdirde İll- ve telkin etmektedir. ·- ·::i , namzetliğini koyacak olan Leman Hanıma sarkınbhk etmif, 
tihaba da ertesi p..-.embe Bu münuebetle mehua &9-bea Fırkanın tekrar tqekktU zevat için propaganda yapa- Sıdıka K bunu giiriince im· 
gftnll kat'ı olarak bqlana· edip faaliyete bqlayacajı etrafında çıkan şayiaların tamamen cağını illn etmiştir. mış, Aliettin ile kavgaya hq-
caktır. ualsaz olduğu ve batta blyle birşeye imkan dahi bulunmadığı Zeynel BeSım Berin neşret- lamış, bunun üzerine genç kız· 

Yeni Bir Tahmin •Dl•ıılm•ktacbr. Esasen bu fukçın lideri Fethi Bey de siyasi tiği program ıudur: lardan Leman ~e knçnk Sadıka 
Anbn, 19 (H. M.) _ Ye- kaba~9.J..ekilcli. • ·;me gör~ :ttu taJia. kıymetini büsbi\tlln M..Lle 1 - Liberal, yani Hammlv evi terketmifler, ev 

ni mecliaia çelaraine ait tala- 7""'.......,.... ferdi mesaiye taraftarım. Bu aalıibi Saffet Hanna giderek 
minler aruında lzmir meb'uaa itibarla inhiaarlann bilikayt vaziyeti anlatDllflardır. 
Viaaf Beyin reis Yekillijine • • • ve ıart aleyhtarıyım. Memle- Aradan iki ~ daha sec-
ıeçileceği de zikredilmektec11r. /ster /nan, ter ı nanma ! kette iktısadi, mali, siyasi, mit, nihayet evvelki ıece 

Bundan bqka Halk Farka- hüllaa hiçbir sahada inhisar Alittin ile Çamur ŞeYket 
sının ZoogUldaktan g&terece- tammam. rakı ve 4*'ar içtikten monra 
ği namzetler aruında iki de Y almp Kadrı B. Halii- ~ bu •eaile ile ef. Madde 2 - Harici siyasette Sıdıka Hammın evine l'elmİf· 
amele mGmessili bulmaacaktır. miyeti Milliyede yazıyor! kira umumiyeye bir kere ibremizin Ru.:ıyadao Cemiyeti ]erdir. Bu sırada Çamur Şevket 
Bunlardan biri.ti 55 yqlannda C. H. Fırkası umumi i:laha tunu söylemek is- Akvama çevrilme.ini memleket soyunmuş ve Leman hammm 
Hasan çavuş, diğeri de 32 kitipliğiain geçen gllnktl teriz ki, C. H. fırkası ba- menfeati için daha muvahk koluna girerek odaya çakmak 
yaflllda Eaat çaVUflur. Her tebliği bazı mebafilde bir xılarınan zannettiği gibi, buluyorum. Türkiyenin daha istemiştir. Fakat Allettin ba 
ilmi de maden amele ÇAYUfU- çok tefsirlere meydan memleketin siyui hayah· kolaylıkla inkişafı, Rusyanm manzarayı görünce Çamur Şev-

La.L b" dostluguv nu kaybetmemiye ça-
dur. vermıt olsa gereııuu-. nı ırtakım cebir ve hpaakla beraber garp deYlct- ketin üzerine hllcum ebaİf, 

Hakikati daima bulun- zor vasıtalarile kendi lerile daha ula mesai teşriki sonra kavga kız•tmlf, fiddetll 
Samsunda Belediye intihabı 

Samsun, (Hususi) - İlk be· 
lediye intihaba devlet ıurua 
tarafından faahedildiii için ( 15) 
gün evYel intihabata tekrar 
başlanıldı ve hitam buldu. 

Reisliğe tllccardan Kefeli 
zada Sami, daimi azalıklara 
yine tüccardan Erzurumlu za
de Nasuhi, Yaman otfu Kad
ri beyler ·•eçilmiflerdir. 

Bir Çan Hiklyesi 
( Sen Jermen ) işminde bir 

papu tarafından Emvali met· 
rukeye ait tarihi çan.larm &fi• 
rıldığı yazıldı. AllkacWlara 
nazaran latanbulda terkeclilmiş 
kilise için böyle bir haraazhjm 
burada yapalmaş olması mllm
kün değildir. Polis ve VilAyet 
bu haberi tekzip etmektedir. 
Yalııız Bursada çok büyilk Ye 
tarihi bir kilise çana vardır. 
Bunu da Tahlisiye idareai 
almak istemiş ve bir kıymet 
takdiri için Tahmin heyetine 
havale edilmitti • Tahliıiye 
ic:lareal bunu Boğazda yapa
cağı Jeal llİa tesisabaa koJa
caktar. 

duğu noktadan bqka yer- inhisanna almı, değildir. ile kabildir, kanaatindeyim. bir bal alm11 Ye allettin tabaa-
lerde anyanlara göre bu· Bilakis milleti hürriyete Madde 3 - Mali siyasette cuını çekince Şe•kete alet 
nun bir intihabat takti- ıalııtarmak için hemen her uzun vadeli istikrazlar akti etmit. kul'funlardan biri Şe•· 
dinden ibaret okluğu çareye baş vurmuş, her taraftarıyım. keti cansız yere aermiıtir. 
kanaati derhal babra p- fırsattan istifadeye çalıı- Bu memleketin artık kendi Ba vuiyet karşısında evde--
Jecektir. Buılan da bun- mıtbr." yağile kavrulamıyacağı anla- ki kadınlar çok pta.lam•tlar, 
da bir meydan okumama- Yakup Kadri Bey, bu plmaştır. sonra Çamur Şevketia ceae-
nası keşfedecektir. Eaki 86zlerile, Halk FU"kUUllll Uzun vade!i bir istikrazın dini el birliğile evden (40) 
komite usulü politikacı- yapbğı tebliği tefsir ebnİf akti ise ancak Cemiyeti Ak- metre uzakta aokak orta-
lığa alıfmıt birkaç kiti ise, oluyor ve •iv bir eda ile •ama daha faz.la yanaşmakla sına bırakmlflar ve poüi 

k k di b b. ··-ki Halk Farı_ ___ bı····t mtimkO.ndlir. Büyük nafia işle- !11.11ııı.ırtmak jr;n de elbiselerile endi en ne unun ır -- ....a ·- r-T Y-

etrafı yoklama mane91'UID- kendisi imit gibi iliz .öy- rini ecnebi sermaye yapma- baçağam kana bulayarak y•ma 
dan bqka birşey olmadı- liyor. Ildır. koymutlardır. 
ğım dlstinecektir. Mn.taldl inan oa..ı ula- Madde4- Maarif sisteminde Fakat polis tahkikab ada 

"Llkin C. H. Fukatı· ..U? Bumm miyarı aedir? güneşi, iklimi ve bunların battı tutunca cinayetin eşranm pbuk 
Y 

&atlvaya nisbeten yakın veya kqfetmi§tir. 
•• 0 telilltiae 11H1hatap akup Kadri Bey bu1n1 malt memleketlerdeki teaira-
olanlann bu ztımrelerle .anlatmıyor ve sadece ders tını nuan dikkate alarak 
hiçbir mftnasebeti tasav- ~ermiye yelteniyor. Fakat muhtelit tedriaabn fiddetle 
vur · edilemiyeceğine ve bµ derai ile intihabattan aleyhtarıyım. Mecliste bu nok-
bunlann mutlaka samiıni kaıtolunan manayı anla- tai nazarımı teferruatına kadar 
kanaat sahibi, müstakil madığmı ispat ediyor. Bu müdafaa ve ispat ederek yap-
fikirli yatandaşlar oldu• mütalcaları okuduktan brmıya çalııacağım. Beni inti-
ğuna g6re, tebliğin ta- sbnra arhk Y akup Kadri hap ediniz. 
zammun ettiği manaya Bey ve emsalinin demok
uzun uıadıya tefsir ve rasi denilen mefhumu 
izaha hacet g6rmeyiz. anladıklarına: 

ister /naıı, ister inanma f 

'--------------------------------------------

Adnan 

Oarülfitnun Divam Toplamyor 
Darülfünun divam bugün 

öğleden sonra toplanarak Ra
sim AH Bey meselaini 1'6rl
şecektir. 

Mekteplerde lmtibaa 
İstanbul Maarif Müdüriyet! 

ilk tedrisat mlfettifleri b• 
hafta Maarif müdiirn Haydar 
Beyin riyasetinde toplan•rak 
ilk mekteplerde imtibanlan• 
yapılmam zamanım tembit ede
ceklerdir. Mevcut temayOJ köy 
mekteplerinin mayuın S<'n 

haftasında, tehir mektepler!
oia ele hazinm bqanda im tı
bana bqla .. •n merkez.in
declir. 
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NASIL ALDI? 
Avusturyalılar, Kuvvetli Zamora 
Bir Oyundan Sonra • Ruslar Niçin 

Fazla Mal Çek Takımını Yendiler .. Nasıl Başvekı/ 
Viyana-Avrupa kupası için 

Çek ve Avusturya milli takımları 
· arasında yapılan müsabaka Vi

yanada 30,000 kişi huzurunda 
cereyan etmiştir. Avusturya
lılar. umumiyetle faik bir oyun 
göstermişler ve hasımlarmı 
1-2 mağlup etmişlerdir. 

Merkezi Avrupada adet ol
duğu üzre ayni gün Viyana 
ve Prag takımları da Çekos
lovakya payıtahtında oynamış
lardır. Viyana 2-5 kazanmışhr. 
Bu mağlubiyetin bilhassa ken
di sahalarında olması Çekler 
için pek acı bir tesir yapmıştır. 

ltalya - LUksemburg maçı 
Lüksemburg, - İtalyanların 

pek kuvvetli B. takımları ahi
ren Lüksemburg milli takımını 
O - 3 yenmiştir. 

ltalyanlar Almanyada 
Berlin - İtalyanın geçen 

eneki şampiyonu Ambrosiana 
takımı ahiren Almanyada Ko
lonya muhtelitile bir müsaba
ka yaparak 2-2 berabere kal
mıştır. Diğer taraftan Milino 
kulübü Berlinde Minerva ile 
1-1 berabere kal ... ıktan sonra 
Drest'e geçmiş ve Jute Mut 
kulübünü O - 2 yenmiştir. 

ispanya 
Barselon - Meşhur Barce

lone takımı Cultural kulübü ile 
yaptığı müsabakayı O - 9 gibi 
ezici bir farkla kazanmıştır. 

Fransada 
Paris - Fransa kupası için 

yapıln maçlar sonuna gelmiş

tir. Demi finale kalan kulüp
lerden "Club Français,, ahiren 
Pariste Nice klUbü ile karşı

laşarak 1-6 galip gelmiştir. 

Paris - Briiksel Yarışı 
Paris - Her sene Paris 

ile Brüksel arasında yapılan 
biiyük bisiklet yarışı bu sefer 
de en büyük şampiyonların 

lştirakile icra edilmiştir. 
Bu yarışa 96 kişi iştirak et

miş ve bunlardan yetmişi yarışı 
bitirmiştir. Müsabaka Belçika
lıların büyük bir galcbesilc 
hitam bulmuştur. Filhakika, 
yalnız Fransız Pierre Magrie 
beşinci gelebilmiş ve birinci
likten 25 inciye kadar bütün 
yerleri Belçikalılar kazanmıştır: 

Neticeler aşağıda gösteril
cfiği veçhiledir : 

1 - Jean Aerts, 1 1 saat 
13 dakika (saate 30 kilo
metre 900) 

2 - F. Boaduel, yarım bi
ılklet boy geride. 

3 - R. Ghysselı, bir boy 
reride. 

4 - Voght, bir buçuk boy 
geride... llh. 

__ _...=======-==:..:::mc:::=:==~=-==-

VATANDAŞ! 

Bayramlıkların 

yerli malı 
olmalı! 

Milli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti 

Oldu? 
Madrit, - ispanyada ıl

yasi vakayi tabii seyrini 1 

takip etmektedir. Cümhuriyet- 1 
çilerin iş başına gelmelerini 

1 
temin eden hadisat ve son 
vak'alar hakkında şayanı dik
kat malumat gelmiştir. Aşağıki • 
satırlarda okuyabilirsiniz : 

Madrit, 16 ( A.A ) - Bele
diye intihaplannın neticesi 
belli olduktan liç saat sonra 
Zamoranın birdenbire kendisini 
başvekil makamında bulması 

sırf bir tesadilf eseridir. Bu 
tesadüfü doğuran şey kıralın 
tahtından feragat dtiğine dair 
İspanyanın ve dUnyanın her 
tarafına birçok telsizler çekil
mesidir. Kendilerini bir emri 
vaki karıısında zanneden mu
balif lerin coıkun tezahürlerin
den husule gelen ıidd~tli ce
reyandır ki sabık Aznar kabi
nesini istif asını vermiye sev
ketmiştir. Bu istifadan sonra 
kıral kendisini iskat niyetinde 

· olduklarını iyice bildiği ihti
lalcilerle karşı karşıya gelece- '
ğini biliyordu. Bunun için va
ziyetin tavazzuh ve inkiıafına 
kadar ispanyayı terketmeyi 
daha muvafık bulmuştur. An-

1 cak üç ay sonra kabine reis
liğine geçeceğini tahmin eden l 
Zamoraın birkaç saat içinde 
devlet işleri başına geçmesi 
bu suretle mümkün olmuştur. 

ihtilal Saf halari 
Madrit, 16 - Binlerce coş

kun cümhuriyetçi içinde tay
yareci F ranconun bulunduğu
nu tahmin ettikleri (Paris
Madrid) P.ksprcsini Madritten 
iki mi] uzakta devirmişlerse

de Franco yolcular arasında 
çıkmamıştır. Maamafih Fran
conun bugün gelmesine inti
zar ediliyor. Tayyareci büyük 
tezahürlerle karşılanacaktır. 

Kıral Ailesi 

• 

istihsal Etti .•• 

Bu ••n• Rualaı 

okadıır çok kllrk 

ihraç ettiler ki, 

Avrupada mon

den kadınlar 

ktlrk giymekten 

var.geçtiler ve 

palto moda11nı 

çıkardılar. 

Stallnırat fabrikuında çalı,an 
bir kadın amele 

Madrit, 16 - Kıral ailesi- k ren teki " ctimhuriyet bayra-
nin Madridi terkedeceği .şayi ğının bulunmamasından ileri 
olduğu pazartesi günü Kıraliça geliyor. 
ile kızlarının memleket hari- Paris - İspanyanın Londra, 
cine gitmek için Madrid is- Var.şova, Uslo sefirleri istifa 
tasyonlarmın hiç birinde tre- etmiştir. 
ne bindiklerini görmiyen Ctim- Londra, 16 (A.A) - İngil
huriyetçiler memnuniyetsizlik terede yapılan son tahriri nü
ve sabırsızlık gösteriyorlardı. fusta Kıral Alfons Vindsor 
Nihayet üç kadının Madrit şatosunda misafir bulunduğu 
civarındaki küçük bir istasi- için şatoda bulunanların kün
yonda Fransaya giden hususi yesini ihtiva eden listeye bü
bir trene bindikleri haberi tün aray halkı gibi kendisi de 
şayi olmuş ve Cümhuriyetçi- ithal edilmişti. Bu ay sonunda 
ler geniş bir nefes almıştı. yapılacak yeni tahrirde İspan-

Bu treni yirmi senedenberi ya kıralının tekrar saray lis
Kıralın bindiği katarları sev- teıine yazılması ihtimali çok 
keden Saragona isminde bir kuvvetlidir. 
makinst idare ediyordu. ihtiyat Lazım 

Bayraksız Sefaret Madrit, 16 - Dün Dahili-
Londra 16 ( A A ) _ f _ ye Nezaretinin balkonundan 

' · . s 1 bUyiik bir kalabalığa hitaben 
panyada cereyan eden tarıhi · D h·ı· N M . , yenı a ı ıye azırı aura 
ve heyecanamız vak alarm "dU .. · t ft . · şen reJımın ara ar ve 
Londradakı ispanya sefaret- ü ili · İ d b ı . . . m meas rı spany a u un-
haneıının .ha~ı~i manz rasında dukça sakın lhtlyat ve te-
husule getırdığı yegine tebed- yakkuzu elden bırakmayınız 
dili, bayrak direğinde artık demiştir. " 

eski kırallık bayrağının te- Açılacak Davalar 
mevvliç etmemesinden ibaret- Madrit 18 (A.A.) - Müd-
tir. Direğin boş kalması sefa- delumumt' bugUn çok mUblm 
r tte " erguvani, sarı, kırmızı bir takım şilrayetler ikame 

Bq aenellk planı 

muvaffak etmek 

için kadınlı er• 

kekli ~ahııyorlar. 
Bu kur; bir GtırcU 

Joııdır. Bl,Uk 

blr trakttsr fabrl• 

ka1ıada ~alır 

maktadlr. 

Rua fabrikaıannda tapılan bir traktörün muayenesi 

edileceğini, gelecek hafta da mahkemesinin yeni baştan 
bu yolda serdedecek birçok tetkikine henüz başlamamıı 
şikayetleri bulunduğunu beyan olduğundan Jeneral Berengu
etmiş, fakat bu şikayetlerin er'yi tevkif ve hapsetmeğe 
istihdaf ettiği kimselerin isim- muvafakat etmemiştir. Hunun 
lerini vermemiştir. üzerine Jeneral hükumetin 

arzu ettiği zaman vaki olacak 
ispanya Bankaları . davet ve emrine icabet edece-

Madrit, 17 (A.A) - Maliye gıne namusu üzerine söz ve
nazm, İspanya bankasile di- rerek nezaret binasından çıkık 
ğer hususi bankaların tama- gitmiştir. 
mamile hükumetin emrine ispanya Kırah Ve Lord 
amade bulunduklarını bildir- L d d 
miş olduklarını söylemiştir. on on erry 

F 1 Londra, 18 (A.A) - Lond 
ransa Ve spanya Londonderry, Londradaki ika-

Paris 17 ( A.A ) - Fransa metgahmı İspanyanın sabık 
hükumeti, yeni İspanyol Cüm- Londra sefiri M. Merry del 
huriyet hükumetini tanımıştır. Val vasıtasile İspanya kıralı 

Harp Gemileri Alphons'un emrine tahsis ve 
İspanyol harp gemilerinin terketmiş olduğunu bu sabah 

bildirmiştir. 
isimleri değişmiştir. xın Alp- Yeni Romen Kabinesi 
hons zırhlısına Espana, Kıra-
liçe Victoria Eugenia. Repub- Bükreş, 18 (A.A) - yeni 

Romen kabinesi dŞağıdaki tarz 
lica, Prens Alfonso· kruvazü-

ve surette teşekkül etmiştir. 
rüne 0 Libertad ,, denecektir. 

Baıvekil ve dahiliye nazırı 
Jeneral Berenger M. Titulesco, Hariciye nazırı 

Jeneral Berenier, aaat M. Ghika, Maliye nazırı M. 
birde dahileye nezaretine gel- Vengeanu, Harbiye nazın Ce
miş bau gazeteciler tarafından neral Sondesci, Adliye nazırı 
kendisinin ecnebi bir memle· M. Lupu, Maarif nazırı M. 
k k ]orga, M. Manlu siyasi fırka

ete açmış olduğu yolunda far haricinde ve bilhassa baş-
haberler verdiklerini, bundan lıca iktısadi mahiyette bir 
dolayı kendisinin derhal tevkif programla çalışacak olan yeni 
edilmesini istemfıtir. kabineye muzaheret edeceğini 

Dahiliye nazırı Jaca mah- söylemiştir. 

Nisan__$ 

em Koml..dya, Hem fa 

Cürmü Meşhııl 
Halinde Tutula 
Kadınınİttihaffl 
Kumkapıda, Dün, GB~r 

Bir Cürmü Meşhıl 
Hadisesi Oldu 

Garhis isminde l:)r Erıı1~ 
yanına mahalle bekçisini, P rf 
memurlarını alarak kansı />. ht 
lua Hanımı cürmü meşhut 
linde yabancı bir erkekle tıı 

f turdu. Bu erkeğin adı Hik!ll 
1 lakabı da pehlivandır. .. ~ 
~ Polis ve mahalleli bu cu~~ 
: meşhudu tesbit ededursıı 1 
1 Arşalus Hanım da kocası tl•e 1 
? hine mahkemeye mür-c~• 

{ 
etmiştir. 

Kadın, bu hadisenin J<oC' 
! tarafından intikam almalc. dif 
, baştan başa tertip edıl 
~ iddiasındadır. iddiası şu f 

kil dedir: r1 
Bu aile bundan dört s ( 

evvel kurulmuştur. Fakat ~ 
canın tehakkümü arada geÇ 
mek imkanı olamıyacağını gO! 
termiştir. ı\ 

Bir müddet evvel Ar~ v 
H. kocasının kuvması netı1~11 ondan ayrılmıştır. Bu noj) 
Arşaluı Hanımın iddasıdı~~ 

Bu hadise üzerine muba ( 
meye müracaat ediyor. Mu~ 
keme, kadının kocası G~ 
Efendiye ayrı bir ev tut ( 
karısını bu eve yerleştirtıı 
sini bildiriyor. 

Bu arada öbUr taraftan ~ 
1 ma teklifleri yapılıyor, . r 
k t kadm reddediyor. Nı~ 
yet, cürmü meşhet tesbit e }{ 
len ev tutuluyor. ArşaluS bJ 
da kocasının davetini ka 
ederek bu eve naklediyor. t 

Arşalus H. ın iddiasına ~ 1 
re o gece kocası kendis10 

bir hap veriyor, diyor ki: l1Jl 
- Al şu aspi.rini, sen buS' 

hamama gittin. iyi eder. <l 
Kadın bu hapı alıyor , 

derin bir uykuya dalıyor. f :, 
kat gözünü açtığı zaman 'f 1, 

nında kocasını bulamıyor. f t 

kat bir köşede giyinnıe.~tt 
olan yabancı bir adam göıU11 

çarpıyor. ~ 

Bu sırada da cürmü rneşb 
yapmıya gelenler kapıdan bDı 
Jarını uzatıyorlar, vaziyeti g 
rüyorlar. dıl 

Arşalus H. m iddiası şu 4 
"Kocam, o gece bana u\ 

tucu bir hap vermiş olaca~1 
derin bir uykuya daldım. <' 
nımdan kalkıp gittiğinin o'I 
odaya yabancı bir adam ! ~ 
tuğunun farkında olmamışı., 
Mesele, bir intikam sahnesi~~ 
Yoksa ben her hangi bir ş 
mı odama almış değilim.,. 

Bir Mesele 
lngiliz AmelesiMi, Y~ 
sa Muhafazakarları 

Daha MüsrifmiŞ 
~ fs' 

Londra, 16 (A.A) Mub81ııı 
zakarlardan Kingsley A" ır 
kamarasında adliye neıa~~ 
ne ait bir mesele müz8 r 
edilirken meselenin ~}<t~~ 
tarihtenberi geçen yirJP1 l 
ay zarfında mliddeiunıu~sl' 
ve muavinine maaş ve tıı, 
aat olarak nekadar partldlıY 
rildiğini sormuştur. ~dde 
nazırı cevabında bu rııO tıı1 
esnasında milddeiumunıiye 0 iİ'1 
dokuz bin ve muavinine ?':ııir 
bin lira verildiğini bi!d!di11ce 
tir. Bu rakamları ışı 
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Kingsley dayanamıyarak 
kırmışhr. ~ıl 

Demek ki sosyaliıfl1 ~ti'" 
ımı§, hani muhafazak . of 
daima israfla ittiham et~n~ 
dunuz? Halbuki en • 
müsrifler kendinizrniasfnıt-
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Meşhur Verirken... l Kadın Ve Kalp 
~~~~~~~.:-.:-..--------~~~~~~- J işleri 
Düseldorf <Janisi Hesap 

Sungercilerimizin Şikayeti 
lcı Aidatımız mektuptur: Birçok 
-~•eler, ecnebi tebaa11 iken 
..._ •ade edilmiyea aletlerle ve 
t..li •kabeıiz olarak aahillerimizi 
• 

11 ederken biz Türklerin .-:u aletlerle çahımaeına nlpn 
• ..._lleat ediliyor? Bizim •üna-· 
.:ıı ~bahatimiz nedir? Ver•i· 

111 hız veriyoruz. Bu vatanı 
lai~faa etmek için ieap ederıe 
it kanttnıza dökecetiz. Kalimnoı 
,..-;aı~nın Arnavut pabuçu tek· 
~ eki ınotBrlü ve mavi boyalı 

Peter Korten Asırların Ender Yetiştirdiği Yavrularile Bıra-
lnsana Haşyet Veren Bir Canavardır kılmış Bir An

Yıldarı limanımızda Türk san• 
~~ L 

NL~·nı ve italyan adalarına git-
...... d • 
l'ti: 't e Türk sancağını lndire-
lfe talyan bandırası çekerler. 
it .. kayıkta mütehasaıs diye nç 
,:~ . bulunmaa1 meşrut iken on 
btı ıkıden fazla bulunmakta olup 
"~lara ne Liman riyaseti ve 
Oh e Gümrük karışamamaktadır. 
Jca •ide bu itle hangi daire ali
l•~•rdır? Maliye vekileti Türk 
•d ravalarının çalışma11na müsa
.., ·.etmiş Millet Meclisi kanunu 
... atr ~tmiş, f ktısat vekaleti niçin 
Ilı'~ foyle böyle sebeplerle iti· 

•ıı 'kt' . ? v . ı· . gecı ırıyor azıye ımız ::it fena olmuştur. Bin beş yiiz 
~an fazla bir halk kütlemi 
'lı ında açhkla karşılatmışhr. 
) e Yazık değil mi? Biz çalıtmak 
.. ~~l'lidü ayalimizin maişetini 
'- •n etmek ve vatana fU buhranlı 
~~•nda para getirmek isterken 
it ın mümanaat ediliyor? Biz 
~ların ıularına gidip çalışacak 
liıaG k hemen bizim kayıkları 
et ••dere edecekleri gibi büyük 
~ayi naktilerle tecziye ederler. 
ite lbuki ~Rumlar bizim sulara 
.... halda gelip çalışıyorlar? Su
tbıı IQızda çalışmak ve ıeyrisefer 
'it ek hakkı yalnız biz Türklere 
h degil midir? Ne hakla biz yani 
it~ •ahillerin sahibi olan Türkler 
S-len menediliyor da Ruınlarm 
~i 'lnaa1na müsaade ediliyor? 
u Çın kanun, nizam bizim san'a
'1Qı' '"t •z! ınenetmezken biz kaçak 
oı_ etde gidip çalışmıya mecbur 
'lı.-.. hın mı? Hükümetimizin idil 
~ını bekliyoruz. 
t •va den ilen makiııeaiz aletle sün
tr •vlıyan Bodrum Türk aüngercilerl 

Davet 
ır· Gazetemizin 25 - 2 - 931 tarihli 
--~basında bir mektubu çıkan 
~Zam Mustafa Ef. validesinin 
,_

6 
•1 Hasköy askerlik tubesine 

••caatı Jizımdır. 

Diiseldorf canisi denilen meşhur canavaırın lllr 
Almanya ve bOtün dünya ef- dar ıeni ve açık ıeyler söy

klrım bir zamanlar şidetle ledi ki mahkeme, bu kıaımlann 
alikadar eden bir cani türe- neşredilmemesini matbuattan 

mişti. Bu adam, bilhassa Alman- rica etti. . . . 
yanın(Dliseldorf) şehrini faaliyeti Dünyada. bı~ mıslıne daha 
için sahne ittihaz etmişti. tesadüf edılmıyen bu adamın 

Hedefi, bilhassa kadınlarla mahkeme safhalarını her gtin 
kız çocuklardı. Nasıl hareket takip edeceğiz. Bugün, ilk 
ediyor, niçin bu işi yapıyor? celseye ait malumatı veriyoruz. 
Bunu bilen yoktu. Fakat po· ( Düseldorf canavarı ) nın 
lis haber ahyordu ki falanca muhakemesine ayın on üçünde 
sokağın başında bir kadın eski. piyade kışlasmın ji 
veya çocuk boğazlanmıttır. nastık salonunda başlandı-; 

Cani~ bu cinayeti işlemeden Titriyen Cani 
evvel de kurbanını kirletmiş, 
üzerinde hayvanlık hislerini 1 

gidermiştir. Bu şaşmaz bir 
surett.e böyle oluyordu. 

Polis Hayrette 
Dünyanın en muntazam polis 

teşkilatından biri olan Alman 
polisi, aylarca, hu vahşi cina
yetler önünde acız kaldı. 
Kadınlar akşam karanlığından 
sonra sokağa çıkamaz oldular. 

Salona, bu münasebetle, 
bir ağırceza mahkemesi şekli 
verilmişti. 

Sabahın ilk saatlarindenbe-
ri, mühim bir zabıta kuvveti 
küçlükle zaptettiği büyük bir 
halk kütlesi muhakemeye akın 
etmişti. Fakat polis kıt'alan, 
intizamı pek çabuk iade et
tiler. 

Analarla babaların çocuklara 
Cevaplarımız için böbrekleri ağzına geli-

Ve saat tam ona on kala, 
maznun (Peter Kurten) mah
keme salonuna dahil oldu. 

11. ı.etikta,ta Dergah aokağında yordu. Mahkeme heyetile karşıla• 
~ettin Beye : Mütalea ve fik- Bu hal, böylece, aylarca şır karşılaşmaz ani bir tit-

l doğrudur. devam etti. Ve bir gün de- d d lci reme geçir i. Görülüyor u ,-
it * nildi ki "Düseldorf canavarı,, büyük bir kalabalık buzüru-

'ı iitahyada bakkal Osman tutuldu. Bu, (Peter Kurten) 
t'di ş·k · · ı na çıkmak onu aaabileftir· ~Is ye: 1 ayetıniz aıt o duğu isminde bir adamdı. b k 

ınalıkeme eelsesinden sonra /otoğra/isi çekilirken 
incil okumakla geçirmiıtir. Yekiletinden vazgeçmiştir. Maz-

Orta boylu, biraz ıif kin nunun isticvabı okadar uzun 
kannlı, sarışm, saçları yanın- sürecekti ki mahkeme reısı, 
dan ayrılmış yağlı ve kırmızı kendisinin oturarak söz söy
yOzlO bir adam. Maznunun lemesine müsaade etti. 
açık mavi gözleri büyük bir Ve dinlemiye başladık: 
sür'atle hazırunun üzerinde 
geziyor. 

kadar gazeteci Yetmiş 

mahkemeyi takip ediyor. 

Mahkeme Başlıyor 

Reis doktor (Roz) un aya
ğa kalktığı görülüyor. Bu 
hareketle muhakemenin baş
ladığı, şahitlerin yarın din· 
leneceğini bildiriyor. 

Maznun ( 19) kadın ve ço
cuk öldürmekle, (7) kişiyi katle 
teşebbüsle, (30)da kasti yan
gın yapmakla ittiham ediliyor. 

İddia makamı, ehemmiyetsiz 
olduklara için diğer (25) katle 
teşebbüsle (35) yangm hare
ketini nazarı itibara almamıştl . 

( Peter Kurfen ), şen bir 
canidir. 

İlk isticvabı ·yapılırken is
tintak hakimine bir hayli zor
luklar göstermii, yaptığından 
fazla hayali cinayetlerden 
bahıetmi9tir. 

Yangmlar Karşısmda 

Müthiş Bir Aile 
Kurten, Ren vilayetlerinden 

birinde, bir fabrika dökme
cisi olan serhoş ve asabi bir 
babanın oğludur. On tanesi 
çocuk olan aile, bir odada 
otoruyordu. O da babasile 
beraber ayni fabrikada çalış

mış, fakat sekiz yaşında evi
ni terketmeyi muvafık bul-

I muştur. Üç hafta sakaklarda 
süprüntü tenekeleri içinde 
yatarak bir hayvan gibi ya
şıyan cani diyordu ki: 

- Hemen hergüo sarhoı 
olan babam, Anamızı bizim 
önümüzde döverdi. Ekseri gtin
let evimizde yiyecek olmazdı. 
Birçok defalar kız kardaılarım
dan işittim . Babam, anemizin 
tözleri önünde, kendi kızlarına 
karşı hayvanca hareket et• 
mekten çekinmemiştir. 

Burada, mahkeme reisi, maz• 
j nunun sözünü kesti, dedi ki : 

'it •nıa göııderilmittir. Eğer te- mişti. Fakat kendini ça u 
-._ )apmaua tekrar bize maıu- lnanılmıyan Adam topladı. Emniyetli adımlarla Bilhassa fU sözU şayanı 

t ~e tafsilat veriniz. CinayetJerini okadar kolay- maznun mevkiine kadar iler· dikkattir: 

- Biliyorum. Baban çocuk
larile gayri metru münasebet• 
)erinden dolayı bir buçuk 
seneye mahküm olmuıtu. 

karilerimizden Ricamız lıkla itiraf ediyordu ki evveli ledi. Ağır bir eda ile otur- - Köylülerin samanlıkları- Arlra11 va1 

nenin Feryadı ... 
B. R. rumuzlu bir annenin 

fU feryadını okuyunuz: 

., Beni isbraba ve aefalete 
d8ştlren dertlerimi ancak sana 
dakeceğim, Hanımteyzecijim. 

.. Evliyim, rencim. yaYrularım 
vu. Çılgın wfbi sevdiğim hain 
kocam, bizleri yüzüıtü bırakıp 
yabancı iki kız kardetle gönül 
eflendiriyor. Her günüm bir ak
raba veya komtu evinde geçiyor. 
Göz yaılarımı yavrularımın sıcak 
göfü•lerinde saklıya saklıya, beni 
de Hadete kavuşturacak günleri· 
mi bekliyorum. Söyle, Hanım 

teyzecitim, ıöyle. Temiz yuvasını 
hafif meşrep kadınlara feda eden 
bu zalim kocaya ben ne yapayım? 
Bu adamın kalbi 111zlamıyor mu? 
Vicdanı yok mu?" 

Yavrum, sana dert ortağı 

olmak istemekten başka, yapa· 
cak birşey göremiyorum. 

Erkekler vardırki koca 
olmak için yaratılmamışlardır. 

Bunlar yuva kurarken samimi· 
dirler. Faka sonra yuva onlara 

dar gelir ilk fırsatta evini de 
yavrularını da unutur, pespaye 
kadınların arkasından koşarlar. 

Bunları eve bağlamak, imkin
sız değil, fakat güçtür. Sizin 

için yapılacak üç şey vardır: 

Birincisi, bir aile dostu vası• 

tasile erkeği ikaz etmek, ona 
vazifesini ve çocuklarını hatır-

latmak, yaptığı günahın bü
yüklüğünü anlatmaktır. 

Bu tedbir fayda vermediğt 
takdirde resmen mahkemeye 
müracaat edip ayrılmak ve 
çocuklara nafaka almaktır. 

Sevdiğiniz bir ar.lamdan ay
rılmak güç birıeydir, fakat sizi 
·ebedi felaket içinde yaşatacak 
bir adama yapılacak mukabele 
bundan başka birşey değildir. 

Üçüncü ve tehlikeli yol da 
onu kıakandırmakbr. Bu yQI 
en müessir fakat en teblikeli
ıidir. Meyus ve nevmit kal
madıkça bu yolu tecrübe et• 
memenizi tavsiye ederim. 

Hanımte!/ze 

-::::= TAKViM 

11 zabıta memurları da bu ada- du, büyük bir yığın teşkil na ateş vermekten çok hoş-
.._. -U ıütuna de .. cedilmek üzere t l k 1 1 · 
~~tıı mın sözlerine inanmadılar. eden notlarını önüne aç 1 ve anıyordum. Çün ü a ev enn 

Türk· Fransız Mahkemesinde' atla su 20 - Nisan - 931 K ..... ı .>3 
,...._ P gönderen karilerimizden 

atıa ricamız ,udur: Fakat zamanla vaziyet aydın- dinledi. çatırtısı hoşuma gidiyordu. 
'-C:::ktuplar mümkün olduğu landı. İnsan kıyafetli cana- Peter _ Dindardır Bu herifin insan üzerindeki 
~ kısa yazılmalı ve maksat ·varın da mahiyeti anlaşıldı. tesiri okadar elimdir ki baro-
~ Ça anlatılmalıdır. Ayni zaman- Şimdi, Düseldorf mahke- (Peter Kurten) dindar bir nun kendisine avukat olarak 
)~lltitdın yalnız bir tarafına mesinde muhakemesi yapılı- adamdır. tayin ettiği doktor (Senfustuk) 
'lbası da zaruridir. Bu nokta- b ht (K )" k d" · 1 d 
' bilhassa dikkat olunmasını yor. Fakat mahkeme buzu- Dünkü gününü, sa a an urten ın en ısme söy e iği 

~~ri=z=. =====::::.:c...===r:::u=n=d=a=h."=e=sa==p=v=e=r=e=n=c=a=n=i,=o=k=a=~ ==a=k=şa=ı=n=a=k=a=d=a=r=d=u=a==-=e=r~:::m=e::::k=v=e::;::::=s=ö=zl::::e::;r=k=a=rş=ı=sı=n=d=a=h=a=s=ta=l=a=narak 
!efrikamız: No. 5 kapıdan ıçerıye kaçamak bir 
--=- göz attı ve toprak zeminli, 

IUCftKTAn HUCIÖA 
SERVER BEDi 

~~~.lda Hüsniye Hanım yıne 
'-\..,,;nin annesine ait bazı 
' arını anlatıyordu. Ner
~ atada bir korku ile et
~l' bakarak ihtiyar kadını 
hti ~~. ve her adım başında 
' 

0nnıek, kaçmak ve bil· 
lanıinıt aözlerine rağmen 

şüphe veren bu garip kadın
dan kurtulmak istiyordu. 

Fakat iki katlı, viran, tahta 
bir evin önünde durdular. Ka
dın yeldirmesinin önünU açtı, 

belindeki kuşağa bir uçkurla 
bağlı anahtarını kapıya soktu. 
.. Nermin, kanadı yarı açılan 

karanlık, rütubetli ve küf ko
kulu bir avlu gördü. 

Hüsniye H. ona dönünce, 
Nermin doğruldu: 

- Ben gideyim, dedi. 
Kadın onu elinden tuttu ve 

çekti: 
A... Yavrum, buraya 

kadar gelinir de hiç hir daki
ka oturmadan dönülür mü? 
Azıcık dinlenirsin, yorgunluk 
alırsın, gel haydi, gel ... 

- Gideyim hammteyze geç 
kalırım. 

- Haydi, haydi ... Geç kal-
mazım. 

- Vallahi geç kalının. 
- Bir dakika; yavrucuğum, 

bir dakika... Hele gel, sana 
bak ne diyeceğim. 

Nermin daha fazla mukave
met edemedi. Girdiler. Hüs
niye hanım, Nermini ikinci 
katta küçük bir oturma oda
sına aldı. 

Burada herşey çok faki
rane, fakat temizdi. Yer 
minderlerinden, bir maagal-
dan, bir dolaptan ve bir 
kUçük iskemleden başka orada 
eşya namma birşey yoktu. 
Fakat tahtalar uğu)muttu ve 
minderlerin örtüleri sakız gibi 

Fransız Muhtelit mahke-
mesi yarm faaliyete geçecek. 
Beynelmilel Otelciler ıirketi· 
nin hükumetimiz aleyhine aç
tığı bir dava ile, meşhur Çu
kurova davasını rüyet ede
cektir. 

bembeyazdı. 

yanmış :ıeker 
- Şuraya 

raz ... 

O.:lanın havası 
kokuyordu. 
m, bakayım bi-

Nermin, kerevet üstünde 
duran bir mindere oturdu. 

Htisniye Hanım da ktl;ük 
iskemlelerden birini çekti ve 
Nerminin dizi dibine yakın bir 
yere oturdu : 

- Ha fÖyle, dedi, ytb:ünli 
yakından göreyim, sen benim 
evlAdımsın ayol, sen benim 
elimde büyüdün 1 Çıkar baka
yım şu şapkanı da lepiska 
aaçlarım göreyim. 

Nermin korku ve lıteksiz-

Arabi Rumi 

1 • Zilhicce - 1349 7 - NiHn - 13.fi 

Vakit-Ezani· Vas1h V akıt-Eaani-V an.ti 

Glbıeı 10.22 s .13 Aqam 12.- ııs .51 
Öilc 5. 19 12. U Yat•ı 1.39 20. 32 

b.ladl '· 06 16. 00 lm•ak 08. 32 3, ?.4 

ilkle kasketini çıkardı; fakat, 
bir tnraftan da, yaşlı bir ka
dının gönllinil kırmamak için 
memnun olmuş görünüyor ve 
kendini zorlıyarak gtillimsü
yordu. 

Hüsniye H. Nerminin dizini 
okşadı: 

- Ah benim güzel çocu-
ğum, altın saçlı, nur topu gibi 
evlAdım... Ben seni evcağızıma 
getirmek için az mı peşinden 
kottum? Bir türlü hrsatını 
bulup ta yanına gelemiyordum 
ki... Yollarda da ne hızh ko
fUyorsun, evlatçığım... D izle
rimde eski cierman yok ki. 

(Arkası var) 
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Meşhur ve büyük filmler meraklılan Dolar Amerikan 

''Haydi, Bizim De Gönümüz Geldi, ~ ~~" ~::,;:; 20 Frank Belçika 

D h 1 Y 1 Ç k 1 ' 
ı ~ Drahmi Yunan 

ıos2,-

212,-
167,-
224,
ııa,-
ss,H 

125,
!t,-
15,-

Bugün A S R İ SİNEMAYI 
tctrif ile kemali muvaffaklyetle göalerllmekte olan ( JOE MA Y ) ın ~ 

ve JEAN DAX ve VlVlAN GIBSON tarafından temsil edilen 

er a o a ı ma ıyız .. ,, ~ ~~;~: p~1!:. 
9 •20 Koron ÇekosloYA\ıı: • 1%7,

sı,

S0,75 
24,-
25,-
75,-

FİRARiLER - - ı Şilin ATiıaturya yahut R E i S 1 N KARJSI 
İstanbuldan bir çavuşun gel

diği ve sadrazamdan hususi 
ve miihim bir mektup getirdi· 
ği_ haberi cümbüş içinde ka
fasına tutmuş olan veliahtın 
ıör.lcrinde çılgın bir sevinç 
lf&ğı çakbrdı. 

arttı. Şehzadeyi de, maiyetin· Hasan pqanın dizine koymak ı Rayhfmark Almanya 

dekileri de deniz tuttu. Hep- ıuretile biraz uvumak istedi. 1 
Zeloti Lehtatu 

mGkemmel ve muhtqem filmini ırörmeğe ko,acaklardır. · 
BurDn 16,30 matinealle •uvareslade ZENGiN VARYETE 

ı - 2Q )Ay Romanya 
side birer tarafa çöktnlar. Fakat uyuyamadı. Miltema.diyen 

1

120 Dfaar Yusoaluya 

Yalnız Hasan pqayı deniz kusuyordu. Ortalık zifiri ka· i ç..oaeç SoYJet 
tutmamıftı. Betibenzi uçm\IŞ ranlıktı. ~ KAM BIYO 

,-
Haftanın en bllyük muvaffakiyeti 

MELEK ve ELHAMRA sinemalarında 
HE N R Y · GAR AT ve V 1 L L Y F R 1 T S C H ye olan Şehzade Murat başın~ (Arkuı •ar) Loft41ra ı t.terlfa kuru4 

=-===,,...,.....,.,:::ı:.=.-....-=-==---=ı-c=--=~=--===-==-.... • N1l1. 1 11il'k 11..aaı dolar 

tO!G-
9,47 21-

Resminizi Bize Gönderiniz. 
*· * * 

Pula 1 Tllrk Ura .. Fraak 
..... l • • Liret 
BrlkHI ı • • Beııa 
et..m. l • • Fnak 
w,. ı • • IATa 
Ame.terClaa l T. • Flerta 
lıladdt 1 Tir Ur.. Pata 
Berlla ı • ,, lılark 

12 ,_ 

t-75 

, "·'° 2 S4,7S 
65,10 
117,U 
4,62,iS 
t.'l.-

BLANCHE MONTEL LILIAN HARVEY 
tarafı.... Fransızca 

( flaınat Dellt t 
MELE K'te 

C 0 R M 0 

tarafından Almanc. 
( Eınbrocher ) 

EL HAMRA 'da 

MEŞHUT 
filmi olduia ltiras kabul etmez bir keyfiyettir. 

On gündenberi mütemadi· 
yen annesinden aldığı haberler 
Padiıah babasının ecelle pen
çeleştiğini ve kurtulmak im
klnının kalmadığını anlatmıyor
mı idı? işte madem ki sadra~ 
zam da haber ve mektup yol
lamıştı, bu mektup mutlak 
kendisini tahta çağıran bir 
davetname idi. 

._ _______________________ _.. Vaqon 1 • ,, Zel.el 

Blllnt • ı.., bnlt 
ı'l1UJ'• ı Çe".;aenç kmut 

Size Tahiatinizi Sögligelim ..• 
4t24 ,,,,. Bugtln bu sinema harikasını gidip görUııüz. 

Hasan çavuşu bekletmeden 
cümbüş sofrasına aldılar. Murat 
Sokollunun mektubunu okur 
okumaz yanından hiç ayrılmıyan 
dört kafadarma döndü. 

- Haydi, dedi. Bizim de 
gtinümüz geldi, derhal yola 
çakıyoruz. 

Blıı:e bir re•I• shd•rirNab. Tabt. 
atlnlı.l .ıu .a1ll1ebtllrl&. Fakat ch
derllecek realm tabd poacla çakanlmak 
lhuadır ki mDtehu .. ıımız. altaleuıa· 
da hataya dü,meahı. .. 

Tablatlerinl 3Jreamek lbere ltlH 
reafm glSnderea bir lullm karilerlmla 
hakkında mlltehuaaaımıua 1nUtalea1uu 
a~ağıya yaııyoruz ı .. 

lstanbulda Tahir Efendi: 
Zeki ve çalış

kandır. Her it· 
te ön ayak ol· 
maz, kararla• 

86ylemekte peroaı yoktur. 
Rnfeka11nıa muzipliklerini da
vet eder. menfaatlerini faal 
Te hareketlerini bir porogram 

ile zabturapt albna almaz, 
daha ziyade tesadftfe tlbi 

olmak ister. 

inatçı olur. 

Bazanda fazla 

« 
lstanbulda 

Ağır bqlı ve 
çekingendir. So· 
lrulmaz, şarla· 
tanlık yapmaz, 
tutuğu işi ne

E/. 

-------Tıpkı babası İkinci Selim 
gibi sabah olmasını bekleme
den hemen ge~e yansı yo• 
la çıktılar. Hasan çavuı ta 
beraberlerinde idi. 

rmda daha zİ· 
yade mütered
dittir. Çabuk 
alınır, saygısız• ' tice len dir mek 

Maiyetine de ertesi gllnll 
hareket etmeleri emri veridi. 
Mudanyaya geldikleri zaman, 
vakit akşamdıı. 

Derhal lstanbula gitmek 
için bir kayık aradılar. Kılıç 
Ali Paşa kadirgası ile biraz 
açıklarda dolaştığı için göre· 
mediler. 

Başka da kayık yoktu. Mu· 
rat. yeni padişahlığın ilk gurur 
ve azametile ter ter tepiniyor, 
bir an evvel istanbula gitmek 
için sabırsızlanıyor. 

- Mutlaka bir kayık bulmalı. 
Diye baykınyordu. Onun 

bu kadar telaş etmesi, lstan· 
bulda belki bir fesat döner 
ve kendi yetişemeden tahta 
kardeşlerinden biri geçirilir en· 
dişesinden idi. 

Nihayet Hasan çavuş karaya 
çekilmiş bir kayık buldu. Bu 
bir buz kayığı idi. 

Bursada Ulu dağından 
getirilen buzları İstanbul sara· 
yına hususi kayıklarla nakle
derlerdi. Hava lodos oldu
ğu için bir tehlike ihtima· 
lini düşünen kaptanı mavuna
smı karaya çekmişti. Fakat 
yeni padişah ne fırhnayı nede 
riizgarı dinlemedi: 

- Derhal hareket edeceğiz. 
Emrini verdi. 
Hemen denize açılındı. 
RUzgir gittikçe şiddetlendi. 

M avunanın batmak ihtimalleri 

lık yapmaı. 

Geçim hus~ ~ -·-~-..,__~ 
sunda müıkül· 
pesent değildir Cesareti me
deniyesini isra. etmez. Menfe-
atlerine lakayt kalmaz, parayı 
ihtiyatla sarfeder. 

lstanbulda *Ari/ Efendi: 
Sakin ve utan

gaçtır. Çetin 
ve mücadeleye 
mütevakkıf it
ler ve mes'uli
yetler albna 
girmekten çe· 

kinmez. Y arab· 
cı ve idareci 

olmaktan ziya· 
de usul clairtr 

.sin de hareket etmek ve ça· 
lışmak ister. Birşeyl fazla 
araştırmaz, menfaatlerine m6-
liyim bulması kilidir. 

* lstanbalda Salila Efendi · 
Mütevazi ve 
samimidir • 
Kendini gös
terici hareket
lerden içtinap 

eder, hiiniye• 
tini ve arzu· 
larını takyit 
eden nizam ve 
usullerin tat· 
bikatında ih· . 
malcidir. işlerine hile, riya vt: 
fesat karıştıramaz. Buan .az 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKİLAT! 
- Yazan: M akerzzi e -

Şoför hem ağlıyor hem de 
kendisini bırakmamakhğımız 
için Simpsona ve bana yalva• 
nyordu. ikisi kadın ve ikisi 
erkek olan ve yere yuvarlanan 
~öylülere ı.elince, yaptıkları 
gfü'"ÜltüyU tarif etmek imkinsız-
dı. ~a\Jıt bir muayeneden ıonra 
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bile bunların ancak hafif bir 
surette incindikleri görtilüyor
du. Fakat yüzlerce ezik do
mates içinde yuvarlandıkları 
için, kan içinde oldukları zan· 
nedilebiJirdi. Aralannda en 
akılhıı arabanın beygiri idi. 
o, biç hiqey olmalDlf ıibl 

ister. Menfaat· 
lerine likayt 
değildir. izzeti 

nefsinin ren<'i
de edilmesıaıe 
tahammül edemez, kendin. 1 
uydırmaktan hazeder. Para 
ve mal kıymeti bilir. Kadınlar 

ilzerinde müessir olmıya mn
temayildir. Milsamaba ve fe

ragatini israf etmez. 

• 
Bir Karilmlz: Girain ve 

müteşebbis tir. 
Bataetten, tem· 
bellikten ha· 
zetmez, stırat 

taraftarıdır, ba· 
zan acul olur, 
aamimiyetini e
sirgemez, mea-
faatlerine il· 
kayt değildir, 
bu uğurda mil 
cadeleyi ve miifktılAta karşı 
koymayı kabul eder, işlerini 

feytanetle idare etmeyi bece-
remez, muvaffakiyetlerinin ma· 
itim olmasım Ye tenkitten zi
yade takdir edilmelİni ister. .. 

Rulm p.d... bası karllerl..a.. 
mlltehaNtııalll• cenbı seclktJft lçla 
..-.maıuyer ft melmlp thd.,.... 
tet.traftl.W. ak11tett.ı ltrewk ı .. 
tlJ•lar. Bu fot-JrafllOI' lalltar cdC'CM• 
tir. • 1ıı•uıta .a.t-11ıı olmalarım rlea ...... 
pazara lıidecek yqil sebzeleri 
.Uktinetle yiyordu. Arabanm 
oku kınlmıf, başkaca bir ri· 
yan olmamlfb. 

Ortalık ağarırken, arkamız
da Uç aktria ile yeni Falerona 
nasıl geldik bilmem. Fakat 
bir hayli yilrlidilkten sonra ve 
sabahın alhsına doğru nihayet 
geldik. Bu sefer de Polis 
merkezini kapalı bulduk. Biz-
den evvel gelen polis, merkez 
memuruna haber vermiş. Ni-

hayet o da geldi. Twraı olmamlf, 
perişan kıyafetli, adeta kendi 
dairelerinin tahta yanldannda 
lal.al ollDQf 11qarata benzi)'Ctl 

ıoaa-

CHARLIE CHAPLIN ' in 
rllldllrmek ve ağlatmak 

buıuaundakl dehaaı 

ŞEHİR IŞIKLARI 
(CITY LIGHTS) 

fflmlnln bUtlln Hhnelerlnde parla-
~·ktadır. ( Dally TC"le~aph ) 

~ı Ş K 1 sinemada 
fra111ızca aözlU filmlerin en 1rhell ola 

AŞK GECELERi 
( MARIEBELL ) tarafından 

tekmili FraHısca •ozlO ve t•rlab film 

Umumi dühuliye 30 kurut 

.Bugün birinci matineden 
itibaren 

ETUAL sinemasında 

Elveda Madrid 
RAM ON NOVARO 

tarafından 
bOytlk bir muvaffakiyet 

olacaktır. 

[Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Ha7dut Şarkta 
ALEMDAR - DUnyanın ıoau 

A 5 R 1 - Relıla lı:an• 
ARTiSTiK - Kl111ln ile? 
EruY AL - Atlaa Apq1an 
ELHAMRA - CürmU methut 
EKLER - Yunan tiyatro truptl 
FRANSIZ - Yunan operetJ 
GLORY A. - Sehfr Kızı 

1 K - Hetkea kendi bahh .. 
- CGrmn meıhut 

lıl1LL - De.tet lnlfu 
FERAH - Bll1lk mnsamer• 
OPERA - Atlı: kaptaıu 

JLK ·' - iki kalp biri.,_. 
llLAL - D6n7anuı 90D9 
9ku.lat HALE.> - Glile Adaaa 

MAJİK SİNEMASINDA 
Bu Akşam: BÜYÜK GALA 

1 DEVLER KBBVANI 1 
Tamamen Fransızca aöd:i muauam bir filim. 20.000 FiGÜRAN· 2' FRANsll 

ARTiSTi 420.000.000 milyon franl'a mal olmUf ve 5 ıenede ~ncude aetJrllmi(• 
tır. Parlıll aıtiıtlor 1 IEANNE HELBLlNG berrak n muhrik ıeall, O. GLASS. 

C. DAVJS, E. CHAUTARD, RAOUL PAOı..I veaalre. 

CESARET! AŞK ! ÜMiT ! 

Ankara istasyon büfes' 
Kira ya Veriliyor 

Devlet Demirgolları Umumi 
idaresinden: 

Ankara İstasyon büfesi l mayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle ve açık arttırma usulile 
kiraya verilecektir. 

Şartnamesi Ankarada idare veı" 
nesile Haydarpaşa ve Kayseri İŞ" 
letme müfettişlikleri veznelerinde 
birer lira fiatla sahlmaktadır. Talip 
olanların i~ale günü olan 27 nisaJI 
931 pazartesi günü saat 15 te An~ 
karada Umumi idarede müzayedı 
ve münakasa komisyonunda ha 
bulunmaları ilan olunur. 

cenup memurlanndan bir nft. nihayet kaı:azedeler de geldi. 
mune idi. Şofarden bqlıyarak EvvelA arabanın ıürüclAsU ihti
ve hepimizin ıilsilemizin tarih- yar köylt\ geldi. Baştan qağı 
çesini yaparak ifademizi almıya sargılarla sarılmış, bir ayağı 
başladı. Mtı:ekkebi kurumaya yukan kaldırılmıı, koltuk değ· 

neklerine dayanarB k, inliye 
yüz tutmuş bir hokkadan, kmk inliye odaya girdi. Arkasından 

lar. Bu, 
i~areti imiı. Sonra onlan~ • ...l 
ifadeleri alındı. Bu ifa.,.~. 
birer birer cerhetmek • 
ettiğinden, ancak saat dokd" 
da polis merkezinden yak1 
kurtanp Atina tramvayına ve ucuna mütemadiyen kıl ylizü gözll yakılarla örtülü ve 

takılan bir kalemle mlirekkep inlemek istediği halde sesinin 
kazarak yazılan ifademiz niha· kısıklığı dolayısile ancak tuhaf 
yete erdiği zaman aaat ta t h f ı k b"l b" . ~ u a ses er çı ara ı en ır 
'ye~ı buçugu bulmu!tu. Arlık kadın göründü. Öteki iki ka· 
!Atinaya avdet etmıye hazır- zazede de müthiş bir kaza 
!anıyorduk. Fakat memur ona geçirmiş gibi korkunç bir su· 
da mini oldu. Kazazedelerin 

1

1 rette 1argılarla donanmıılardı. 
de ifadesinin. ~ınmaımı bek- Girer g~r1!1ez dördü de her 
temek lazım unq. iki ellennı, parmaklar açık 

Yarım saat daha geçti ft olarak tof6rihı yhftne uzattı· 

lıyabildik. . 
Ben artık okadar hasta i~ 

ki, herkesin bu pc.zar sab~ 
bize baktığına aldırmıyor-' 
yanımızdaki Mariyenin, Roll! 
yahr.ın ve isimsiz dostunıU 

bizim hakkımızda ne ~ 
şünecekkriai aklıma bile ,. 
tirmiyoı·dum. 
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af et Paşa Müstakil 
eb'usluk için Henüz 
karar Vermemiştir 

ltmiyete aeldea • J..lrilrate 
merbut, hüniyete lfılc, vazi
fe •e mes•u&yet "ullhiJetiDI 
.edıik am gibi .aza de doinı 
mlcerrep ve feclalrlr .Wet 
bade1eriaia -.talôl eeplaecle 
içab vücut etmeaini teshil •• 
temia edecelderiM itimedı-
lnanetlidir .,. 

SON .POST~ 

ApoDo Talmnı Tütün Piyasam 
Y .ıa.cta lzmire Geliyor 

lamr, (Huul} - Atinam 
methur Apollo kullb& buraya 
relecek, ( 5) ve ( 7 ) haziranda 
Altay takımile iki mac yapa
caktır. 

Asri Aygır Deposu 
tm.ir, ca-ı> - 0g.... 

çiftlijiaia 18 - ........ 
.-U. emiclea (il) Wa d.._ 
alnde ...r bir llJlll' de,.. 
,.pa1 .... (3) - ...... ele 
kayla,.~-

Tacirler Hila Emir 
Bekliyorlar 

laalr, (JIAual) - TaclılulD 
elerimddi iatok tlltWeria •u
uyaaıına henOz bafla•madı. 
Talimat beklendiği .e,leniyor. 

Ka.rıldSy 

Slr•JJI Silemuılllla 
KADIN ISTERsE 

Naacy ac.r.I w Charla 
Roaenı..ı.•n v.,,.. Da-. Şana 

............. itiMI.. 

"SON POSTA,, nm Tombala 
Müsabakası Bitti .. 
Lhhalann Miihürlenmesine Bqlanmlfbr 

ı - SON POSTA'am ter- iade ..... - .... .._ t- lr •ıadlled Mr laafta 
tip eltili tomı•d D idudla- ft ... .. _,ta ....... ....,. .... •• • ........ . 

ı.n ........... Na- .... 
nemis tarafmdan 80D n....,.. '43) .__ ahu bir 1 - -..- 81 3 ~ P-
13 Nisanda =+ıı..:..;.. na- 4 - \' ....,.,n 1 z lıil.hıl -- '-111 _..ah 

~ ..,.... .,._- llvlaayı tutik ft temhir ettir- __. •-
numaralar Noter llllzurile ı..,. mek " bir lld .....,.. al- IA•ba clolana o llvhaom ubip
bulma bliyftk aiaemalarınm bi- mak içindir. B~ lhba ati- lerilaep Wrdell Tomlllla diJe. 
rinde karilerimizin 11· tirakile bap edenler her bir llwba celd• " ba ..-etle OJllDu 
Nilama (27) inci Pawteli için •Jl1CA ( 43) lnapoa rlD- kazallllUI olacaldardır. 

dermeleri lbmdar. 
glbaD çekilecektir. 5 - 14 Niundan itibarendi- 7 - TOllltala diyenleriD 

2-Eliaizde bulunan ( l 2) ter numaralarm çekileceği gine bepel kuandajı için liatemizde 
IAvba içinden aeçecejini& kadar devam etmek ve ik- ı6riilen hediyeleri tabün et
bir 1'9'aa11 fimdiye kadar ramiyeyi •lmak izere (T omba- mek kere o livbaya malıaua 
çak- ( 43 ) kupoa Ue bir- la hediye kuponu) namile bir 11ra aumaruana mGracaat edi
likte ldarehanemize g&ıder- kupon koyuyoruz. Bu kupon lecektir. 
•elieiaiı 1.1...ba mübirlene- (27) nisan puarteai gGnlbıe Binaenaleyh bir kutuya ai
cek " m. Wr _. ........ bclar c1e ... edecek ft ( 13) ra amnaralan. cliier ıu.m,. 
• beraber iade edilecektir. adet olacaktır. BanlanD da bi- L...a:.-a-H. laimlerillİ haYi 
Dlter 11.ı..ı.. atalıilinialL riktirilmeai Ye Mil keticle ılhlO.- _,, __ 

3 - U• w bpı•IMI de lııaır ...... c:lmwlmaa ~ kOBlanlr " bıp-
Wnat retirmeyip te poata ...... llzınu:IQ'. Lldl çekilecektir. 
tmil• ılnderen karilcrimiz T..... brilerimizin keşide Ja1Da ilk 8 mmara .W.-
mlhlrlenmie llvba Be o ıa.- gbılnde ba kuponları huar u tMlileri tefrik ecleceit içia •u 
..,. •s• • _. _,_ ............... kabil ..... ....ıde11 •lltama twtalmatt-· 

Takdim Edeceğimiz Hediyeleı.il) 1.istesi Aşağıdadır 
1 laci 150 lin 

1 • Graaot.. 
1 " 

&o-. 
4 it Rad)' 

5 " 25 lira 

• 

Tombala 
Musabakamızd.1 

Şimdiye Kadar Ç-eki
len Numaralar 

Bazı karilerimiz taaafmdan 
..ki olan maracaat Bzerine 

r tombala mnsabakuında fimcli
ye kadar çekilmif olan nu
maralan hatırlabyoruz. 

Bastonlar 
He,lreller 
Yemek sepetten 
Yaza ta.kamı.. 
Zarif tabimleı 
Diş macunlan 
T..... makiaeleri 
Deri portföyler F otoıraf makineleri 

Yln battaniyeler 

Cep uatleri 
Dericlea para pahılen 

ipek boJUD atkılan 
Fötr ppblan 
Manik6r takımlan 
Keten ,Wekler 
Çay talamlan 
E elekhilr faıerleıl 
Elbise fırçalan 

Elbiselik hanım kumaşlan 

ÇiDi tabaklar 
Tuvalet takımluı 
Sofra t•k-••n 
Maa · aatleri 
Kadın ve erkek iskarpinleri 
Çamapr takmtlan 
Tırq bıçaklan 

Tınt takınılan 

Loayonlar, Lnut•lar 
Kadm w erlıek pplralan 

., • temaiyeleri 
Kazaklar 
Gideri eldiı... -
Tanare bilıetlerl 
ıc.. tlyl ,...,.,.,,, 

ıc.laYe ......... 

Bu numaralar tunlardır: 

(17), (81), (52), (27),(13), (74), 
(41), (62), (51), (21), (7), (78), 
(G). (22). (58), (&.;), (3.l), (44). 
(88), («>), (66), (23), (70), (24), 
(8), (32), (67), (16), (84), (46), 

(19), (68), (80), (5), (38), (85), 
(18). ('lO). (79), (58), (3), (26), 
( 49), (71 ), (a6), (80), (25), (83), 
(76). (82), (58), (14), (6), (54), 
(9), (..f3), .(45), (15), (55), (10). 

(73), (11), (64), (69), (48), (891. 
(35), (2), (30). (77), (29). (&1}. 

(34), 12), dir. 
S. numaralarm haricinde 

kalan numaralar sinemada 
Noter tarafından karilerimizin 
•umnmcla kontrol edilerek 
torbaya konulacak ve çekile 
mesine devam ~dilecektir. 

• Kaclm çantaS.n 
• Emik • 
• El il 

,, Mektep " 
Kadm .. erkek ipek~ 
ipek loravatlar 
Sinema koltuk ....... 

• Loca • 

Dolma k•" mis (• •• 
lrepli) 

" • f kmpola) 
.. ,, (boya) 

Lügat kıl ldan 
Roman 

" 
Hikiye • 
Eğlence ,. 

T u-Valet sabunlan 
Tırnak fırçalan 

· Listik silngerler 

ı1----------· Muhtelif krem&er 
Pantaloıı ukalan 

Elmilr •uponl.,... Peçete takımdan 
beheri 5 kurut maka· Tamak cjUılan 
bilinde ftJll 5 ..... Çmi Kltalara talNtMm lak.,.,. ..... .... 
dererek lıer 11ma• • • 6altiled 
ldan"= em'"'- tecla- • " ~•zel• 

riJd mllmklacllr. ------

BIKlYB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Melilıa h.t 

ÖDENEN- BO·RÇ 
- Miıir ... Miıir ... Taze mi- - Nami olacak ••. Çok b-

ıir. Kırmw peştemal 6rUilll lay... S... Wr aanhr lpcrim. 
ıeait m11ır tablasını bqmda olur hihr • 
tapy.. ıenç amawdaa sesi Batka tirit ani ... • p
azaktaa duyulunca Stıheyll- resi yolda... Çanaaçs k.W 
nan •aJbi prpmıya bath... etmek lhı...._ Binz lmara-
keıMI ...... liJlwli: .... enap ...... 

- Ne 7apsan yarabbi... ..- 1 - Pcld 8-w fabl iste-
de ldm. namp sibi ,.- dijill teJ ı.,le ap9fiklr. . 
da Ü. bir beşlik param Wle söbe ılhwllz elma... Etraf 
yok. Araandun kitir llitir karardıktan .onra arka kapıya 
miair, taze misir diye pnbJU gell llwra diye aalal Bea 
HIİ lmlaldanma doldakp deli or&J& selir, borcumu illerim. 
olm .. ak iften detil- Bltla l:tir meftimia kazan. 

8-lan .,._.._ ellaW cm1 -.,..... cilvelerine feda 
atulbaruJ•, durmadan b..- eclea pplma ...... cıyı karan
..ıı.,.rdu • ltmfenbire aklına ldda adenecek bmç ~oh 
g6zel bir fikir selmit olacak nq•eJmdircli. Atlıya, zıplaya 
ki merdiw.eeri birer, ikif- bir ada ıkdea yok oldu 
athysak lı•dw 10kak bp- • 
sında buldu. Gözlerini miyala Cieceaia -=-izliği içinde 
perçemleri ter sazan anlına illcedaı ince,• bir oğultu 
dökl!milı, kırmızı. JU'ftl'lak duyuldu : 
yUzfft llldlt'CIDIB ppla. fide-- - ili.ad... ilimci ... 
rine dikerek aordu: 

- Veresiye olmaz mı 71 
Arsız. ann mıtarak Jlizl\

ne bakarken brk yaDık IŞJğı
nın kartısında kınlan kaba 
bir ağız eduı ile olmu •ı a 
mısırcı I? 5aylesene a 1DJa1ttL,, 

dİJe za..U. adaau pıedea p
kardı. Aruvat ,., ...... 
ellerile Silheyllnm incecik 
parmaklarım 11kb. Bir p
zete parçasına Archfı f)ir

kaç mısm ıenç luua 
güzel ellerine 11kışbrda. .. y .. 
na alqam ,- pliıiıa,, de-
clktea - •• s s ..._ ....... ,.._ .......... 
cim kayboldu. Artalr SilleJll 
her ••• ayni u•tte Ar
~ bekliyor- Vauip 
l>~o• -- alıyordu. Nihayet 
her teJ gibi O• da meaimi 
peti. Yme bir akpa .akta 
mnwa Siheyll b,...... ko
naşuyordu: 

- Arblı daha fala ı.Mli
JCIDem küçllk hanım. Borçlan
... bugün muhalrkak öcleJial 
Glnlaee, ._ wlıpm .... ,. 
elman IDISll'lar Siiheylip mB
lliın bir ,._ bltaD bir hafta 
.ok"Plflu; bunu ne baaia ba
bMuıa haber verebilW, ne de 
maktesit annesinden on para 
imtiyebilirdi. Bqmı ej-di. Uzun 
aun cfltündll 

AmawturHt --yıbprak fmldach: 
- Neden dtqilndlba k6ç:lk 

hanım. bum1 ldemenin kolayı 
var, 

- Nasd ?? Nasıl?? 

Kadın İntikamı 
işini Yapbramıyan Ka
dın, Dahiliye Naurmm 
Limonluğunu Hctrabetti 

Londra, &6 (A.A.) - Dahi· 
tiye nazın Clynes bu sabah 
banyosunu yaparken ve kanSI 
da ubab kahwalhlam lauar
•km birdenbire balaçe tar.-
6ndaa JmıllDlf bir cam pa
pbsı relmiftir. Batnn n 
'-lla l..tıçeye kOl)ID.... ft 
...... eliadeki pkicle r ... 
... aaı.... birer -
laraa bir kadını ı&"motlerclir. 
Bmm aiçia J&pbiı keadiaiae 

Tek bir yıldd. bile lfllda
mıyan branlak ıecede akw
ler ppan ba p .. Sühey
Jiyı korkuttu, oda kaplSIDI 
açarak acı aca bağırda : 

- Gültsl INraya ıel Gül
tcr f 
-Newr~8-m? 
- Geıcıalnde __. al ı 

bm, on kurut borc kalrnap. 
al fU paraya. arka kapada W-

&,en -- yerf 
~ dakika ..... -

çıihktır lıopta. Giilter ... 
aaz '9atwn,ewdııa: 

- Yelit. W& lwmr •eriff 
-s s lıeca*a..... 

Yaip.d",Yetipe 

Bir ...- '"ı•• • ••s 
toplwa ~ Ye ... .... 

Gültcria ifadmiai ...... . 
90DR ....na Hwwm 81zf.W 
bile tlin'e•edea ona .__. 
aftettiler. Clll• paipa D
yafeti ile JrDn tıkarak ıh 
~ ~-. lnpzdss sec·· 
anbıtma,a bqladı: 

- Amma kapik baaamağlm, 
bfk• git.•ıt 'b 5-bot 
herif boynuma abhp beni ayle 
bir lpta ld.. llJlemiy• 
Utanayonm. 

Snlleylinm içindeki pil 
sw birdenbire yok oldu.. Ken
di yüzünden hapse malıküm 
ohm zavallı mmrcaya hiç ol
mezıa Mn:au. ldediii ~ 
.mniyordu. Yalmz fU farkla U 
borcu 6dİJeD Slheyll değil. 
hizmetçili idL Fabl ıece 

olchakt• - 11-- • lulıt 
olabilirdi ki .. 

Hokomet Konajr Yanryerll 
Lhke9r, (Humli) - Enel· 

ki Kfm lalkimet .... pu 
list kattaki odalanndaıt birin-
de yangın ÇJbuf, cl.tıaı .a.
dürülmüştür. ...................... -------
80ra&unca kacl-. ~ad- bir 
türlü çakamadıjı birt.alom ka
nuni mütkiillb W İçin d ... 
lailiye IUIZll'lllda 7audm 
istedipü ft .. WN 

neti kendiıl tde9 wivgediii 
içill Wike- almak iare na
mı wara ..,.._,. "-- vcr-

clip.i ~· 
Kadaa polise taı&. edil-

mittir. 
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Ş eker hastalıklarına ''HASAN GLUTEN EKMEK VE ~ynel'!'ilel son Etibba kongr 
GEVREKLERi• dıyabetik olanlara gıda olarak 

Hergün taze istihzar olunan tt ettiği formül üzerine istihzar edilın· 
HASAN ECZA DEPOSU T el.20711 İstanbul ve ANKARA bftytlk bakkaliye mağazalarında, lzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza depoıu, Samıun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakk 

oNU9UMU .. Yl.,,.M "'' 't 

Bat ainaına ~.en mQ..ar aevanın. 
hanal Haç oldufu hakkında uzun tet· 
klkat yaptım. Neticede Aspirin BAYER 
de karar kıldım. 
Size temin ederim ki, ~erem afr1rsa 
airısın, başka tedbire t?af vurmaja 
hacet katmadan" ASPlRIN .. tız,a f 
afranın derhal önüne aeçe~ 
Onun stzdeki ainları da aynı sureti• 
fifayap edecefi muhakkaktm. 

Istanbul Ziraat 
Bankasından 

Pulatane ve havaliai mabaultlnden kırk denk 1 So.l kilo 
ppnk t6ttlnll bankamız tarafından 10 ,nn miiddetle mtlzaye

cleye yazedilmiştir. 

TalipleriD ve malimat almak isteyenlerin ylzde oa pey 

akçelerile latanbul ıubesine mtıracaatlan. 

ematogenei 
aajlaia gençlik, ve ma'at bir ihtiyarbk 
temin eder. Zafiyeti umumiye, Newaatenl 

iftih••zhk halitmda rriP veya loboaada • 
sonraki nekabat devrelermde tayam tav-
ıiyedir. Blltlbı ecza depolarile eczanelerde 
bulunur. Umumi vekili: K. KEÇY AN 

lstanbul - Cermanya Han ~ ~ 

lktısat V ekiletinden 
341 de lzmir ve 9'l1 de lsta11bul liman memurluğunda 

llulunan 310 tevelltltlü ve Kocamustafapaşada Alta 
mermerde 46 numaralı hanede mukim ghterilmif olan 
izzet Efendi oğlu Haydar Efendinill adresinin lktıut 
eklleti Zat itleri MBdllrlüğihıe hemen bildirmesi illu olunur. 

Hililiahmer San' at evi 
• • 

sergıs! 
HilAliahmer San'at evi mamullb için 18- Nlsan-"11 cumar

telİ gtbıllnde:ı itillafen lstanbul Hillliahmer merkezi llinaamda 

tertip olunan sergi Kurban bayr•mına bdar her aDn uatlOdu 

18 • kadar aç1kbr. 
Eua11 nefiseye ihti:racı olu alaalii muhteremeDin tepifleri 

temenni olunur. 

ANKARA'NIN NE
LERi MEŞHURDUR 

Kediıi 
Tiftiği 

Armudu 
Balı V6 

Kavaklıdere 
ŞARABI 

Vatandaş! Bir tat ve Her y~r
de ara! Perakende Satış: 
Galata'da Müskirat inhisarı 
satış mağazası. Toptan satıt: 
Galata'da Ömer Ahit Hanı 
zemin katta 12 numuab 

depomuzda. 
Memleketimizin Y eslae Aart 
KayaJulere Tlrk Sar~ Fabrtkuı 
Ceaa Ser ebe •fer lu Ankara t 

PERTEV 
Diş Macununun 
En bllyllk vasfı mllmeyyizi 
kalay tiplerde oluşu ve fenni 

bir dif macunu olarak ihzar 
edilmiıtir. 

ürebbiye Arayanlar 
Genç bir Alman mlreWtl• 

yeai •• ••J• çok çoedklu 
. ' TGrk aileler nezdinde mG-

rebbiyellk, dikit mutfak ı .. 
lerl ile •eJahut Al.-noa 
Frauısca ll•nlan teclrla lçla 
mlnhal yer aramaktachr. 

Llareb.neaüse ~ 8. ruma
slle •lneut. 

1Jant ..... u ............... i 
31 lldad hfrla m tarlhU kuu la .. 
ldlalerlae ... b•v•0 bkla ._. .. 
• ,1 .... 11 .... tMÇll ........ -... 
ltalra taltll,.•HCBuka ltalo Or11eatal.
Buco ltalo Orlental•) tlrketl bu Wr'9 
m•acaatle Tlrldyedeld faallyetlae alf hapt nrcllflal ft .....,. __ .,......,. 

Haaaa Tahala ft Halda LltU Beylerİ 
ta:rl• .,ledlllal blldlrmlt olaalda ....-
ktr baaka De .W..dar .............. . 
yakanda lahalerl JUlb tufl,. ... ur-
larlaa n lcaa...da 1.t-w muatakaa 
Ticaret alldlrlQG•• mlracaat eyleme
leri Ula oluaar. 

Dr. Taşçıyan 
BelNfuldap Freaıt .. elektrik 
tf'clarih•aealt Eminini •DU7•• ecu• 

aeal ka11ı aolııatıllda No. 4 

Devre4ilecek llıtira beratı 
lftt ......... 21 .......... lıt5, 

l "'9 1954 •mura ile teeclll lera edl-
1• n boabalann aabnrilıaal ...... 

••alreal hakluadald ihtira -...... 
devir .eyahut aevkll latlaale füa Jd. 
muuaJyet vermlye amadedtr;1 V Auda 

( 
mal6mat aba uauuada Galata, Yllluek 

kaldanmda " aumarada J. B. Dalesf'
Uatlra ltwad.S ldarealae mllr&CMİ 

olu••••· 

TACiRLERiMiZE 
FIRSAT 

9 ma11.ta Petl'Me ....... 
Avrupaya Mal Satacaklara Mühim Fırsat bo,ak 1erıül• mallanam ... •1r 

9 Mayısta Bud~peft• Ye 12 Mayısta Fnuacla açılacak maarafla tqlalr edlUp nam.,-• 
.__..;...,ere :....:rak edecek llir antikacı mellk8ı --:ıerc1e tladermek nyaluat refaka~cl• 
-•· .... -•.. her Uaua &flD• tecrlbedlde 
mallanm teşlür edeceklerin alhDaaelerial afak llir Bent Mı Tlrk ı•cl almak taterMais 
makabiliDde kabal eder. l.taal.ul Blytlkpo.taae 525 No. 

Adrel: Çarwabbir Çmaa ._ ~ Caabu Ojla ıu lmt. H. M. •drMla• bılulna 
.. ---------------------· .. ffllt ........ 

Yemeklerde 
Karahisar Maden 

• • • suyunu ıçınız. 
Hazmı teshil 
eder. Böbrek, 

Karaciğer, 
Mide 

rahatsızlığına 

karfı tanın

mq bir 
Sudur. 

HER YERDE 
BULUNUR 

Siparişler kabul edilir. 
TOPTAN PERA-

KENDE SATILIR 
DEPOSU : Yeni Poatane Kaqmndald 

CAddede No. 20. Telefon lat. O'l. 
Telrraf Depo l.tanbul. 

·ıecik Rakısı 
en meşhur ve 
rakısıdır 

ITIRIY A Ti 
Kibar 11aıfm nipnei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, za~if losyonlar, 
nadide ekstre ve parfönler 

· Bllttln çqitleriı:I latanbul Yerli mallar 
pazarında bulununuz 

'f optan Sabş Merkezi : Sirkeci Y alıköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

OKOFE ITRiYAT FABRlkASI 

Istanbul Ziraat 
Bankasından 

Ziraat Bankam Buna f'lltuiad• merlaua lmk - a1bmf illa 
*ktjye ban kurum •jar ve maada derim ublacaktır,. 

TüplıliD ....W uhmek ...,. Ziraat Bal.- _... 
caatlan. 

lS..?ANBUL ŞUBESi 

dare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Doiura ve kaclm haatabklar 
mllteh•uuı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Tllrbe, eald Hil4liahmer b • 
No. 10 Telefon lat. 2622 

D!t. SEMiRAMiS EKREM. H 

Çocuk lautabldan miteıau-

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal lautaaesl kulak, bops 

buru u.t .. ldrılan •GteN•
~ep1ı. ı.t.k&.ep IOlrak No. ı 

Seyrisefain 
Merkez acenteıiı Galata k 
Batı B. 2562 .Şube acea
keci MGhOrdar zade halll 

ubalu lzmire, 
be Pireye, cumartesi 
babı lakeaderiyeye 

caktır . lakenderiyedeD 
wtem ıs te lreUr.cak 

~ (Pire):;_t 
temlle ıelecektir. 

TA VIL ZADE V 
Ayvallk - lzmir Po 

,,.. ft!!~ 
17 de Sirkeciden 

le Gelibolu, Çamkkale. 
vahk ve 1zmiN Ye A&&ll

Çanakkaleye uırayarak 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda 
rilir. Adrea: Yemifte Ta 
biraderler. Telefon: llt. 

ADEMi iKTiDAR 
BEL GE~ŞEKLIÖ 
~ -;.::· SERVOIN 

DepoRı l.ta.bal'cla Slrked'cle AJ 
lierlr• ecuwlcllr. T.,....,. 1# 
..... n. ,.........,. Lmlr'• 
•arıadald, Trabsoacla, v... , 
UIMlerlacl• bal••· 

. ......... bdacl icra .: ......... 

~-.........,. ···- .. 
' ıınkaınr K ...... S...W,., • 
..... .art .......... ....... 

.. ... ., .............. ... 
it,. bclar Mlmlu;ecl• 1ca.,. Ça•bca cacl...._de t5 
a.u..ı. IDlade eatdacafmclaa 
olular .... " uatl • .....-

bncle ham' Wmeak •-•
cutlm 111aoa-ur. 

Jicarethanel 

Sati. d". · ~· mı ye UICI, 

aylada 30, bepnci. 
..,fada 40 kuraftar. 

SON POST 

-1.,_, l.tu)al • 2HOJ 
Peda ~ı lstaabal • 741 
T.....,: lat.Lal SON 

TOıtıctva -
ı• ı.r. ıs-. , . • 6 .\, .. • • • 
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U..'al 


